VÝROČNÍ ZPRÁVA
2018

Vážení přátelé,
předkládáme zprávu o činnosti spolku Naše Lány.
Tak jako v minulých letech, i v roce 2018 bylo důležité získat finanční prostředky pro pravidelný chod a rozvoj Domečku. V průběhu roku jsme uspořádali řadu tradičních akcí pro veřejnost.
Spolupracovali jsme s obcí Lány, s lánskými a vašírovskými spolky i s dalšími institucemi.
V rámci našich možností se stále snažíme pomáhat druhým a
zlepšovat podmínky života v naší obci.
To vyžaduje čas, spolupráci, toleranci, důvěru a určité nadšení
pro dobrou věc nejen od členů spolku, ale také od dobrovolníků,
kteří nám pomáhají.
Děkujeme Vám všem i vašim rodinám za pomoc, ochotu a věnovaný čas. Moc si toho vážíme.
Za celý tým spolku i Domečku
Jana Drastilová, předseda spolku

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní,
ale proto, že jsou k nezaplacení.“
(neznámý autor)
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KDO JSME
Spolek (dříve občanské sdružení) Naše Lány vznikl v roce 2005
z iniciativy lánských občanů. Členové spolku se aktivně podílejí
na rozvoji obce Lány a místní části Vašírova, zejména na zlepšování podmínek pro aktivní využití volného času dětí a jejich rodičů.
Není nám lhostejné naše okolí a prostředí, ve kterém žijeme.
Provozujeme „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ (dále jen „Domeček“), jehož hlavním cílem je podpora rodiny jako celku v její
samostatnosti a funkčnosti. Doprovodný program poskytuje prostor ke vzájemnému setkávání a aktivnímu trávení volného času
rodičů s dětmi, především matek a otců na mateřské/rodičovské
dovolené.
Základním posláním Domečku je prevence sociálního vyloučení,
posílení role rodiny, podpora právní ochrany rodiny, mateřství
a rovných příležitostí pro všechny.
Pořádáme vlastní kulturní a sportovní veřejně prospěšné akce.
Výtěžek a dary z těchto akcí používáme na podporu rozvoje společenského života a nekomerčních aktivit v naší obci. Aktivně
spolupracujeme s místními organizacemi.
Organizujeme letní příměstské tábory a zájmové kroužky pro
děti. Cílem není dosažení zisku, ale pomoc rodičům, kteří nemusí
za podobnou službou vozit své děti mimo obec Lány.
Důležité události z naší krátké minulosti popisujeme v následujících řádcích. Dovolujeme si také připomenout, že jsme aktivně
reprezentovali naši obec v celostátních soutěžích Vesnice Středočeského kraje 2008 (modrá stuha za společenský život), Vesnice Středočeského kraje 2009 (1. místo), Vesnice roku 2009 (2.
místo), Obec přátelská rodině 2010 (1. místo), Starosta roku 2011
(finále), Vesnice Středočeského kraje 2014 (Fulínova cena).
Jsme zakládajícím členem MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
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DŮLEŽITÉ UDÁLOSTI V HISTORII
2005
• Skupina několika „čerstvých“ rodičů zakládá občanské sdružení, které pojmenovává Naše Lány. Cílem je přilákat co nejvíce
spoluobčanů, kteří se chtějí aktivně podílet na životě v obci.
• Příprava projektu „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“.
2006
• Projekt „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“.
• Příprava projektu „Klub pro rodiče a děti - Domeček“.
• Benefice „Hejbni kostrou pro Sokol!“
2007
• Projekt „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ a jeho slavnostní
otevření.
• Projekt „Obnova dětského hřiště u Židovského rybníka“
a jeho slavnostní otevření.
• Benefice „Hejbni kostrou pro školku!“
2008
• U MVČR zaregistrována změna stanov občanského sdružení.
• Instalace závlahového systému na dětském hřišti u Židovského rybníka.
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Benefice „Hejbni kostrou pro školu!“
• Příprava projektu „Rekonstrukce dětského hřiště ve Vašírově“
2009
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Projekt „Rekonstrukce dětského hřiště
a jeho slavnostní otevření.
• Vstup do Sítě mateřských center o.s.

ve

Vašírově“

2010
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Instalace pryžové dopadové plochy na dětském hřišti
u Židovského rybníka.
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2011
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
2012
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
2013
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Projekt „Rekonstrukce obecní knihovny“ a její slavnostní
otevření.
• Ukončení členství v Síti mateřských center o.s.
2014
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Změna názvu a stanov dle nového Občanského zákoníku.
2015
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
• Projekt „Interaktivní dětské stanoviště naučné stezky
Lesní správy Lány“
2016
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Členství v MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
• Projekt „Interaktivní dětské stanoviště naučné stezky
Lesní správy Lány“ - HEJKAL
2017
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• ADOPARK - příprava projektu univerzálního hřiště pro adolescenty
2018
• Pokračování a rozvoj projektu „Domeček“.
• Projekt ADOPARK a jeho slavnostní otevření
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KLUB PRO RODIČE A DĚTI - DOMEČEK
Domeček je přátelské místo pro celou rodinu.
Domeček byl slavnostně otevřen v únoru 2007. Sídlí v pronajatých prostorách lánské sokolovny, Masarykovo náměstí 217. Majitelem a pronajímatelem budovy je Tělocvičná jednota Sokol Lány.
Domeček poskytuje celoroční provoz a zároveň nabízí pestrou
paletu aktivit pro rodiče a jejich děti předškolního věku, těhotné
ženy, seniory i celé rodiny. Nabízí prostor pro setkávání a výměnu
zkušeností a nápadů, bez nutnosti členství či registrace.
Hlavním cílem projektu je zvýšit informovanost rodičů a tím podpořit rodinu v její samostatnosti a funkčnosti. Tohoto cíle jsme
se snažili dosáhnout především pořádáním interaktivních besed
a přednášek s odborníky, dále zprostředkováním i přímým poskytováním informací a odborným poradenstvím po celou otevírací
dobu Domečku.
Projekt pomáhá:
• v rozšiřování informovanosti rodičů
• v nalézání řešení v obtížných životních situacích
• v poradenství při částečné nebo úplné sociální izolaci
• v nacházení cesty, jak sladit rodinný a pracovní život
• v prevenci negativních jevů v rodině
• v integraci nových rodin do života v naší obci
• v podpoře seberealizace na mateřské a rodičovské dovolené
• v podpoře sebevzdělávání při návratu do pracovního procesu
• ve zlepšování mezigeneračních vztahů
Vstupné do Domečku činí 30 Kč za dospělou osobu po dobu jednoho tříhodinového bloku. Členové spolku využívají 50% slevy
ze vstupného. Stálí návštěvníci mají možnost zakoupit si cenově
zvýhodněné permanentky. Pravidelné aktivity (pohybová, zpívánková nebo výtvarná dopoledne) jsou symbolicky zpoplatněny. U ostatních aktivit je vybíráno kurzovné a kroužkovné, které
slouží pouze k pokrytí nákladů s tím spojených. Besedy, přednášky, semináře a jakékoli poradenství jsou bezplatné.
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Týden v Domečku
ÚTERÝ
• Základní sociální a formulářové poradenství, herna
• Besedy, přednášky, kurzy a semináře
• Krátkodobé hlídání dětí
• Poradenství rodinné a PPP
• Diskusní svépomocná skupina Ženský kruh
• Pohybové dopoledne
		
STŘEDA
• Základní sociální a formulářové poradenství, herna
• Besedy, přednášky, kurzy a semináře
• Krátkodobé hlídání dětí
• Poradenství: právní, seniorům, laktační, personální a
mzdové
• Jóga pro dospělé
• Maňáskové divadlo 		
ČTVRTEK
• Základní sociální a formulářové poradenství, herna
• Besedy, přednášky, kurzy a semináře
• Krátkodobé hlídání dětí
• Výtvarné dopoledne
• Jóga pro děti
		

Některé aktivity mají pohyblivou dobu v rámci programu.
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Přehled nabízených aktivit
Besedy, přednášky a semináře
Zveme odborníky nebo osoby se specifickými znalostmi a zkušenostmi, aby přednášeli na témata, která rodiče zajímají.
V roce 2018 se uskutečnilo celkem 12 dvouhodinových interaktivních besed a přednášek s diskusí. Aktivity byly zaměřeny na
zvyšování partnerských a rodičovských kompetencí, podporu
funkční rodiny, prevenci patologických jevů v rodinách a zdravé
stravování. Celkově využilo besedy, přednášky a semináře 80 rodin.
Všem přednášejícím děkujeme za příjemnou spolupráci.
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Celkový přehled 2018 - besedy, přednášky, semináře
datum

název akce

06.03.

Jak správně obouvat děti, aneb Velká odpovědnost za malé nohy
Marta Gregorová, Boty Bambini

03.04.

Pozitivní rodičovství aneb Jak vychovávat s rozumem i s citem
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

18.04.

Zdravé stravování s kváskem po celý rok
Božena Hurtíková, Pekárna ZeMěDar

15.05.

Zvládání emocí dětí i rodičů
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

31.05.

Vše, co potřebuješ, jsou dvě ruce - kurz první pomoci
Marek Hylebrant, záchranář a vedoucí výcvikového střediska Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje

19.06.

Jak podporovat emoční a sociální vývoj dítěte
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

18.09.

Jak zvyšovat psychickou odolnost dětí, aneb zdravé sebevědomí
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

02.10.

Konflikty v rodině, aneb Jak najít společnou řeč
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

24.10.

Partnerské vztahy
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

06.11.

Máme doma (před)školáka aneb Školní zralost
PhDr. Kateřina Pešková, speciální pedagog a rodinný poradce

20.11.

Rehabilitace pohybového aparátu
Renata Andělová, fyzioterapeut

11.12.

Naučte se s námi míčkovat
Renata Andělová, fyzioterapeut
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Zprostředkování odborného poradenství a formulářové poradenství
Základní poradenství v oblasti státních sociálních dávek a pomoci v
hmotné nouzi a s tím spojené formulářové poradenství – je poskytováno po celou otevírací dobu Domečku certifikovaným pracovníkem
v sociálních službách. Spolu s touto službou bylo poskytováno zprostředkování odborné pomoci u některého z poradenských subjektů v
našem regionu.
Poradkyně: Simona Piskláková

Laktační poradenství
Poskytováno jednu středu v měsíci a dále dle individuální dohody poradkyně s klientem, neboť tento druh poradenství ve většině případů
vyžaduje okamžitou pomoc. Vedeno certifikovanou laktační poradkyní, která pomáhá v oblasti: příprava na kojení, režim kojení, správné
přisátí a poloha, přibývání na váze i odstavování miminka, případně
zahrnuje i další dotazy týkající se péče o miminko po porodu.
Poradkyně: Věra Lintymerová

Personální a mzdové poradenství
Poskytováno jednu středu v měsíci. Personalistka zodpovídala dotazy
zaměřené na návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené, pracovní
úvazky a poměry, čerpání dovolené, dávky v nemoci, pracovní úrazy
a nemoci z povolání, zpracování daní a daňového přiznání, kontrola
výpočtu mzdy, bonusy a příplatky, placení zdravotního pojištění atd.
Poradkyně: Magda Žižková, DiS

Rodinné poradenství
Poskytováno dvě úterý v měsíci. Poradenství (individuální, párové
nebo rodinné konzultace, psychoterapie) a PPP je určeno osobám,
které se potřebují zorientovat ve své situaci při osobních, vztahových
či pracovních problémech. Také cílí na jedince v krizové situaci, kteří
hledají oporu a potřebují získat nadhled. Nabízí konzultace rodičům,
kteří potřebují poradit v oblasti školní úspěšnosti, zralosti dětí, specifických poruch učení, výchovných problémů atd.
Poradkyně: PhDr. Kateřina Pešková
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Právní poradenství pro rodiny
Poskytováno jednu středu v měsíci. Poradenství zaměřené na civilní právo (občanský a obchodní zákoník, insolvence, živnostenský
zákon a podnikání, rozvody, nástup do zaměstnání, dědické právo,
kupní smlouvy, atd.).
Poradkyně: Mgr. Kristýna Spalová

Senior poradenství
Poskytováno po celou otevírací dobu Domečku. Poradenství určené
přímo seniorům nebo osobám pečujícím o závislé členy v rodině. Poskytnuté konzultace mají klientům zprostředkovat přehled v nabídce
služeb, které tato cílová skupina často potřebuje a není schopna se v
ní sama zorientovat. Služba zahrnuje i poradenství v oblasti sociálních příspěvků.
Poradkyně: Simona Piskláková

Diskusní svépomocná skupina Ženský kruh
Skupina se scházela jedno úterý v měsíci. Aktivita je zaměřená na
svépomoc klientek, rozvoj samostatnosti při řešení problémů, sociální kontakt, psychické uvolnění a odreagování se. Ženy s podobnými
potřebami si zde poskytují vzájemnou podporu, sdílejí informace a
učí se překonávat vzniklé problémy spojené s rodinným životem. Pomocí zpětné vazby od ostatních mohou klienti lépe porozumět svému problému, svému postoji k němu a aktivně s ním pracovat.
Poradkyně: Bc. Martina Zímová, DiS

Neutrální prostor
Místo pro setkávání a předávání dětí mezi rodiči v obtížných situacích (např. po rozvodu, během rozvodového řízení apod.). Dle našich
informací byl Domeček jako „neutrální prostor“ klientům doporučován sociálními pracovníky z regionu a ti jej i takto využívali. Přesné
statistiky této aktivity nelze stanovit, protože klienti ji využívali anonymně. Neutrální prostor byl k dispozici po celou otevírací dobu Domečku.
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Pohybové dopoledne - pro chodící děti
1x týdně 30-45 minut. Cvičení pro rodiče s dětmi, které samostatně
chodí, s říkankami a sportovními pomůckami v tělocvičně sokolovny.
Cvičení je zaměřeno na podporu přirozeného pohybového a smyslového vývoje dítěte. Děti mají např. možnost zjistit, jak se točí na
padáku, že je na trampolíně legrace a vyzkouší si oblíbenou opičí
dráhu. Rodiče vždy cvičí společně s dětmi.
Pomůcky: padák, obruče, míče všech velikostí, taktilní disky, balanční chodníky, bedna, skluzavka, žíněnky, obrázková pexesa atd.
Zapojili jsme se podruhé do projektu České obce sokolské „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Projekt rozvíjí pohybové a
poznávací aktivity předškolních dětí. Hravou formou bez soupeření
a stresových situací plní děti různé úkoly, které jim přinášejí radost
z pohybu, učí je překonávat překážky a rozvíjejí jejich pohybové dovednosti.
Cvičitelka: Jana Drastilová

13

Jóga pro děti
Kroužek pro děti, vedený zábavnou formou, aby měly děti z pohybu radost. Zaměřeno na správné pohybové vzorce a zdravé
držení těla, nácvik plného jógového dechu. 1x týdně cvičí 2 skupiny. Od září přidána 3. skupina.
1. = předškoláci + 1. třída
2. = 2. a 3. třída
3. = starší děti
Cvičitelka: Mgr. Veronika Lounová

Jóga pro dospělé
1x týdně 60 minut. Kurz tradiční jógy pro dospělé, zaměřený na
protažení těla a zklidnění mysli (správné dýchání a držení těla).
Kurz v červnu ukončen z důvodu nezájmu cvičenců.
Cvičitelka: Mgr. Veronika Lounová
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Výtvarné dopoledne
1x týdně 30 minut. Lektor spolu s rodiči seznamuje děti s různými výtvarnými technikami: malování, modelování, stříhání, lepení
apod.
Během aktivity se rozvíjí jemná motorika, kreativita a estetické
cítění dětí. Témata se vztahují ke konkrétnímu ročnímu období
a lidovým tradicím.
Lektorka: Simona Piskláková

Herna pro děti a knihovna
Během otevírací doby Domečku je všem přítomným k dispozici
herna, klubovna s možností občerstvení, přebalovacím koutkem
a dalším vybavením.
Pro rodiče jsou zde navíc odborné knihy a informační materiály
o výchově a zdraví, rodině, mateřství, kojení, výživě, které pravidelně doplňujeme. Odebíráme časopisy dTest, Maminka. Knihy
a časopisy si lze zapůjčit domů.
Správce: Simona Piskláková
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Krátkodobé hlídání dětí
Během aktivit pro rodiče zajišťujeme hlídání dětí, aby se rodiče mohli
plně věnovat dané aktivitě.
Hlídací teta: Jana Drastilová

Maňáskové divadlo
Hrajeme dětem maňáskové divadlo. Čtením jsme se připojili k celorepublikové kampani „Celé Česko čte dětem“.
Lektorka: Simona Piskláková

Výtvarná dílna
Tato aktivita se řadí mezi jednorázové akce a je určena především pro
dospělé. Blok 120 minut tvoření. Během dílen si návštěvníci pod odborným vedením vyzkouší různé náročnější výtvarné techniky (např.
pletení z pedigu, výrobu šperků, savování, malování na sklo, drátkování, filcování, háčkování, pletení, aj.), zpravidla tematicky laděné k
ročnímu období.
Na dílny pravidelně zveme tetičky ze spolku Baráčníků a babičky z
místního pečovatelského domu.
Lektorka: Simona Piskláková
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Příměstský tábor pro děti
Uspořádali jsme dva prázdninové příměstské tábory pro děti od 3
let s kapacitou 35 účastníků. Děti byly rozděleny podle věku do dvou
oddílů. Téma prvního tábora bylo Robinsoni a téma druhého tábora
bylo Pevnost Boyard. Naši vedoucí jsou zkušení harcovníci, někteří
jsou profesí pedagogové. Obědy zajišťovala lánská restaurace pod vedením paní Hamouzové. Malí účastníci se vydali na několik výletů za
hranice naší obce. Zájezdový autobus zavezl děti z prvního tábora na
zříceninu hradu Pravda, kde pokračovaly ve hře Pevnost Boyard. Robinsoni se v průběhu druhého tábora vydali na Den samostatnosti na
Pánovku, kde se učili stavět stan, chytat ryby a nechybělo ani koupání.

O příměstský tábor je každoročně velký zájem, po vyhlášení termínů
a témat je kapacita tábora brzy zcela naplněna. Na akci byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 5.000 Kč.
„Dobrý den paní Drastilová, nezklamali jste, jste jedničky, tábor byl opět úžasný a jako vždy dokonalý.
Anička byla nadšena. A dle fotek určitě i ostatní dětičky. Jen tak dál :-). Za nás velké díky všem. Přeji
krásný a pohodový zbytek prázdnin. Renata Řezníčková-Pechová“
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Mikulášská herna pro děti
Uspořádali jsme dopolední i odpolední mikulášskou hernu pro děti s rodiči. Nejprve si děti vyslechly pohádku o Mikulášovi. Poté Mikuláš s andělem rozdávali
dětem nadílku.

Společné vycházky a výlety
Maminky s dětmi jezdí na společné výlety do jižních Čech (Domov Petra Mačkov, poskytovatel sociální péče pro osoby se zdravotním postižením). Pobyty
jsou plánovány vždy od pondělí do pátku, tedy v době, kdy jsou tatínkové v
práci.

Spolupráce
Projekt Domeček spolupracuje s obcí Lány a Mateřskou školou v Lánech.
Za dobu realizace projektu se Domeček osvědčil jako přechod mezi rodinou
a školkou. Dále spolupracujeme se spolkem Baráčníků v Lánech a s babičkami
z domu s pečovatelskou službou, které pravidelně zveme do Domečku na výtvarné dílny.

Personální zabezpečení projektu
Na projektu se v roce 2018 podílelo celkem 19 pracovníků, z toho 5 na bázi dobrovolnosti bez nároku na finanční odměnu, 13 formou pracovně-právního poměru (pracovní smlouva a DPP) a 1 formou smlouvy příkazní (fakturace). Interaktivní besedy a přednášky s diskusí jsou zajištěny prostřednictvím 3 externích
lektorů a 1 pracovníka na DPP.
Realizační tým projektu tvoří 5 osob: 1 realizátor a odborný garant projektu (Bc.
Martina Zímová,DiS); 3 členové realizačního týmu (J. Drastilová, M. Hořejší a
Ing. L. Benová) a 1 asistent realizačního týmy (S. Piskláková).
Realizátor projektu Bc. M. Zímová, DiS. je zodpovědná za řízení a koordinaci
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celého projektu, provádí jeho metodické vedení a odbornou supervizi. Spolu
se členy realizačního týmu rozhoduje o plánovaných cílech a aktivitách pro
jejich dosažení. Kromě vedení realizačního týmu a supervize projektu, které
provádí na bázi dobrovolnosti bez nároku na finanční odměnu, se projektu
přímo účastní jako vedoucí Diskusní svépomocné skupiny (formou DPP).
Každý z členů realizačního týmu je zodpovědný za určitou část projektu, v
případě potřeby jsou však všichni tři vzájemně zastupitelní. Každý z nich má
více než 10 let praxe s řízením projektu od jeho založení. Všichni členové realizačního týmu provádějí svou činnost na bázi dobrovolnosti bez nároku na
finanční odměnu.
Projekt Domeček měl v roce 2018 jednoho stálého zaměstnance (Simona
Piskláková) na hlavní pracovní poměr se zkráceným pracovním úvazkem,
který vykonával poradenskou, zprostředkovatelskou a správní činnost.

Statistiky a hodnocení projektu
Domeček úspěšně nabízí služby rodinám v našem okolí od roku 2007. Rozvíjíme aktivity, o které je zájem. Příznivé ohlasy návštěvníci vyjadřují během
aktivit i v pravidelných anketách. Velmi kladně vnímáme skutečnost, že návštěvníci naše služby doporučují svým přátelům a známým, kteří se pak stávají pravidelnými klienty.
V roce 2018 jsme zaznamenali celkem 3 193 individuálních návštěv. Domeček
jednorázově i opakovaně navštívilo celkem 260 rodin, z nichž 107 bylo v roce
2018 nově příchozích.
Rodiče a prarodiče z těchto rodin zde našli rady, informace, návody a pomocnou ruku při řešení některého z problémů, se kterými se potýkají. Nejvíce využívanými aktivitami byly odborné besedy a přednášky s diskusí, které jsou
primárně zaměřené na zvyšování rodičovských kompetencí (celkem využilo
80 rodin). Dalšími nejvíce navštěvovanými aktivitami bylo základní sociální
poradenství a poradenství v oblasti státních sociálních dávek a pomoci v
hmotné nouzi (celkem využilo 40 rodin). Rodinné poradenství v r. 2018 vyhledalo 20 rodin, personální poradenství využilo 12 rodin, laktační poradenství celkem využilo 11 rodin a právní poradenství 10 rodin.
Nabídli jsme celkem sedm typů odborných poradenství - celková individuální
účast byla 168 dospělých a 207 dětí; celkem službu využilo 110 rodin.
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Celková návštěvnost jednotlivých aktivit
dospělí

děti

Besedy, přednášky, semináře

aktivita

138

145

Sociální a formulářové
poradenství

43

47

Herna (bez dalších aktivit)

389

547

Pohybové dopoledne

119

119

Jóga pro dospělé

116

0

0

655

Výtvarné dopoledne

178

179

Maňáskové divadlo

101

132

Diskusní skupina

26

57

Právní poradenství

13

0

Rodinné a pedagogickopsychologické poradenství

44

74

Poradenství pro seniory

12

1

Laktační poradenství

18

17

Personální/mzdové
poradenství

12

11

1209

1984

Jóga pro děti

Celkem

Veškeré aktivity byly přístupné pro všechny zájemce bez nutnosti předchozího
přihlášení. Při opakovaných návštěvách poradenství byly časy domlouvány individuálně. Po dobu výše uvedených podporovaných aktivit bylo poskytováno
hlídání dětí.
Díky Domečku se mnoho rodičů vyhnulo sociální izolaci a celkově bylo schopno lépe plnit svou rodičovskou úlohu, což nám řada z nich potvrdila jak osobně,
tak i v uspořádané anonymní anketě.
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Statistika dle rodin
< 5 návštěv

> 5 návštěv

> 10 návštěv

> 20 návštěv

192 rodin

28 rodin

28 rodin

12 rodin

74%

11%

11%

5%

V letních měsících je v Domečku tradičně nejnižší návštěvnost z důvodů dovolených a hezkého počasí. Času jsme využili k provozním činnostem: v prostorách Domečku proběhl generální úklid a drobné opravy.
Pozn. k počtu návštěvníků herny: údaje o návštěvnosti herny zahrnují pouze ty
návštěvníky, kteří si přijdou pouze hrát a nevyužívají žádnou další aktivitu. Je však
třeba vzít v úvahu, že všichni návštěvníci pohybového, výtvarného a zpívánkového
dopoledne a většina návštěvníků besed zároveň s danou aktivitou využívá i hernu.

Celková návštěvnost Domečku
měsíc

dospělí

děti

celkem

leden

133

201

334

únor

147

201

348

březen

156

218

374

duben

153

145

298

květen

117

182

299

červen

74

108

182

červenec + srpen

3

3

6

září

78

170

248

říjen

113

245

358

listopad

137

309

446

prosinec

98

202

300

1209

1984

3193
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Public relations - vztah s veřejností
O našich programech a akcích informujeme prostřednictvím následujících médií:

Internet
Všichni stávající i potenciální klienti mají přístup k informacím o projektu 24 hodin denně na internetu, buď přímo na internetových stránkách spolku, nebo zprostředkovaně přes oficiální stránky obce Lány.
Zde jsou veškeré informace o činnosti spolku a jím realizovaných projektech spolu s provozními informacemi.
www.naselany.cz
www.lany.cz
www.obec-lany.cz
Zároveň jsou rodičům, kteří to výslovně neodmítnou, zasílány na jejich osobní email minimálně 1x měsíčně novinky a informace o dění
v Domečku.

Od roku 2015 jsme zalistováni v Adresáři služeb pro rodinu na www.
centrumvega.cz. Adresář spravuje Centrum pro rodinu Vega Kladno,
jehož provozovatelem je obecně prospěšná společnost Sirius, o.p.s.
Adresář poskytuje v našem regionu přehled státních i nestátních organizací, které mají podobné poslání – podporu a pomoc dětem a jejich blízkým. Adresář nabízí snadnou a rychlou orientaci v síti služeb
jak rodičům, tak široké i odborné veřejnosti.
Snažíme se naše aktivity a služby propagovat také prostřednictvím
dalších webů, například:
www.kladnoprodeti.cz
www.kladendar.cz
Komunikujeme s klienty i přes sociální sítě, konkrétně přes Facebook,
kde jsme vytvořili a udržujeme vlastní profil www.facebook.com/NaseLany. Také se prezentujeme v rámci facebookových skupin: Kladno
a okolí pro rodiny s dětmi, Tuchlovice, Akce na Novostrašecku a okolí,
Lány, Lány a Vašírov bez cenzury, atd.
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Tisk
O probíhajících a připravovaných akcích informujeme formou tištěných inzerátů a oznámení v Lánském zpravodaji (informačním listu
Obecního úřadu Lány), který je 1x měsíčně zdarma distribuován
všem obyvatelům Lán a Vašírova.
Pokud to naše finanční situace dovoluje, inzerujeme ve zpravodajích
okolních obcí. Čtenáři mohou najít články o Domečku např. v rakovnickém Raportu, Rakovnickém deníku, Kladenském deníku.

Letáky a programy
Barevné informační letáčky Domečku spolu s aktuálním programem
na daný měsíc a pozvánkami na besedy pravidelně osobně roznášíme do domácností.
Letáčky jsou také k dispozici ve vestibulu Obecního úřadu Lány, v mateřských školách, lékárnách a obchodech v Lánech a okolních obcích,
dále v ordinacích dětských lékařů a samozřejmě v Domečku.

Pozvánky a místní rozhlas
Při konání mimořádných akcí připravujeme a tiskneme propagační
materiály, které doručujeme všem obyvatelům Lán a Vašírova i okolních obcí.
O mimořádných akcích jsou občané Lán a Vašírova rovněž informováni obecním rozhlasem a informačním systémem MOBISYS, zpravidla 3 dny před konáním akce.

Venkovní reklama
Stálé reklamní tabule máme na náměstí v Novém Strašecí a na dětském hřišti v Lánech. Dále využíváme zasklenou obecní vývěsku na
náměstí v Lánech.

Vítání občánků
Ve spolupráci s úřady v Lánech, Novém Strašecí a Stochově informujeme o našich aktivitách rodiče formou blahopřání k narození miminka
s dárkovou volnou vstupenkou do Domečku. Přikládáme i program
našeho klubu. Vše se děje při příležitosti vítání nových občánků.
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OSTATNÍ AKCE
Novoroční vycházka
Nový rok jsme zahájili 1. ledna 2018 společnou vycházkou po lánské
naučné stezce. Procházku dětem zpestřily hádanky, sladké odměny
a společné nalezení krmelce, kam děti nachystaly dobroty pro zvířátka.

XII. Maškarní merenda - benefiční akce
Únorová merenda se nesla v duchu oslavy 11. narozenin Domečku.
Napočítali jsme 133 masek, z toho bylo 25 dospělých. Nechybělo malování na obličej a Diskotačení. Akce skončila s malou ztrátou -277 Kč.
Na akci nebyl čerpán příspěvek obce Lány. S organizačním zajištěním
akce nám pomáhaly tetičky z Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány a členky lánského Sokola.
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XII. Čtení pro celou rodinu - benefiční akce
Dvanáctý ročník literárního odpoledne pořádaný v neděli 18. března
v Muzeu T. G. M. Lány představil dětem Ivonu Březinovou. Nedílnou
součástí odpoledne byla burza knih a výtvarná dílna pro děti. Výtěžek
z akce činil 12.649 Kč a byl darován lánské mateřské škole na nákup
knih. Za 12 ročníků jsme darovali celkem již 94.589 Kč na pořízení nových knih. Ani tentokrát nechyběla tradiční výtvarná soutěž pro předškolní i školní děti. Hlasitým předčítáním pohádek během akce jsme
se připojili k celorepublikovému projektu „Celé Česko čte dětem“. Během akce vystoupily děti ze základní i mateřské školy v Lánech. Na
akci byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 2.000 Kč.
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Jarní úklid obce
Sešli jsme se v neděli 22. dubna na oslavu Dne země, kdy tradičně uklízíme na dětském hřišti v Lánech.

XIII. Lánský den plný her - benefiční akce
Sportovní akce pro celé rodiny se uskutečnila 2. června. Všichni si
mohli vyzkoušet korálkování, střílení z luku i NERF pistole, malování na
obličej, dočasné tetování airbrush, chůzi po slackline, stříkání z hasičské hadice i jízdu na koni. Interaktivní kvízy nabízely prověření znalostí
o přírodě. K vidění byly také lodní modely na Židovském rybníku. Na
této akci se podařilo shromáždit částku 25.000 Kč, která byla využita
na pořízení nové čistící zóny v lánské sokolovně. Na akci jsme čerpali
příspěvek obce Lány ve výši 2.000 Kč. Spolupracovali jsme se zástupci Vlastenecko dobročinné obce baráčníků Lány, Sboru dobrovolných
hasičů Lány, Sportovní stáje Lány – Vašírov, Modelářského klubu Lány
a okolí, TJ Sokol Lány, s Janou Norkovou (poníci) a podpořila nás Angličtina Ivany Chalupové, Lány. Akci zdařile moderoval Jan Biroš a
ozvučení zajistil Tomáš Baroch ml.
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Burzy dětského oblečení
Jarní a podzimní burza dětského oblečení patří k již tradičním akcím.
Během burzy pořádáme sbírku nepotřebného ošacení, obuvi a jiných
potřeb ve prospěch Azylového domu v Kladně, Porodnice v Nemocnici Hořovice, Dětského domova v Kladně a ROMODROM o.p.s. ve Slaném.

Třídění knih
5. srpna se sešli členové spolku, aby vytřídili knihy z akce Čtení pro
celou rodinu. Některé darované knihy jsou dlouhodobě neprodejné a
byly vyřazeny z nabízeného knižního fondu. Nepotřebné knihy jsme
předali ZŠ v Lánech do podzimního sběru papíru. Akce byla spojena se
společnou večeří v restauraci rodinného pivovaru Zichovec.
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IV. Dýňořezání
Čtvrtý ročník Dýňořezání jsme realizovali 13. října. Na organizaci
se podílela Ing. Ivana Píšová, místostarostka obce. Obec Lány zajistila stezku odvahy s diskotačením na lánském palouku. Datum
bylo vybráno před lampionovým průvodem proto, aby právě při
této příležitosti mohly dýňové lucerny zdobit naši obec. Akce se
konala na náměstí okolo budovy obecního úřadu a v obecní stodole. Z farmy od Slaného jsme přivezli 352 ks dýní, které si zájemci objednávali v předstihu. Prodejní stánek s dýňovými dobrotami zajistila pekárna ZeMěDar a palačinky servírovali školáci. Na
akci byl čerpán příspěvek obce Lány ve výši 1.000 Kč. S radostí
konstatujeme, že se tato akce stala oblíbenou součástí lánského
podzimu.
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XIII. Lampiónový průvod
Tuto akci pořádáme pro všechny, kterým se stýská po hřejivém svitu lampionů! Na akci s námi spolupracoval Sbor dobrovolných hasičů T. G. M. Lány,
obec Lány a Městská Policie Nové Strašecí. Výchozím místem bylo v pátek
19. října parkoviště u lánského hřbitova. V cíli u Židovského rybníka byl již
tradičně připraven oheň a horký čaj na zahřátí. Akce se konala s podporou
obce Lány, která zajistila ohňostroj odpálený z hladiny rybníka. Na akci nebyl čerpán finanční příspěvek obce Lány.
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PARTNERSTVÍ
Adopark - hřiště pro mládež
Podpořili jsme tento projekt a pomohli koordinovat jeho přípravu. Slavnostní otevření proběhlo v září 2018 a bylo zpestřeno
ukázkou parkourového skákání. Hlavním dodavatelem byla firma ONYX WOOD, Prachatice, která realizovala instalaci prvků od
firmy LAPPSET (Finsko).

30

Místní akční skupina Svatováclavsko
Spolek Naše Lány je od února 2015 členem místní akční skupiny
MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.. Naším delegovaným zástupcem je
Martina Hořejší. Účelem spolku je podpora udržitelnosti rozvoje
v územní působnosti spolku ve prospěch místního partnerství
města a obcí, neziskových organizací, drobných podnikatelů, malých a středních podniků a dalších subjektů působících v území,
prostřednictvím vlastní činnosti a realizace rozvojových koncepcí a strategií.

Projekt Šárka
Spolek Naše Lány je partnerem Sociální komise obce Lány při pomoci lánské sociálně slabé rodině malé Šárky. Šárka se narodila v
říjnu 2014. V roce 2018 tedy oslavila své 4. narozeniny a chodí do
lánské MŠ. Prostřednictvím darů zajišťujeme vybavení, oblečení
a potřeby pro Šárku. Projekt je založen na darech a práci dobrovolníků.
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ZPRÁVA O STAVU HOSPODAŘENÍ
Přehled výnosů dle zdroje financování (v celých Kč)
MPSV - dotace
Obec Lány - dotace
Příjmy od uživatelů a výtěžky pořádaných akcí
Sponzorské dary
Členské příspěvky
VÝNOSY CELKEM
VÝNOSY V %
Přehled nákladů dle účelu (v celých Kč)
Osobní náklady - hrubé mzdy
Osobní náklady - pojistné ke mzdám
Osobní náklad - DPP
Osobní náklady - ostatní sociální náklady
Materiál - kancelářské potřeby
Materiál - vybavení (DDHM do 40 tis.)
Materiál - potraviny
Materiál - ostatní
Opravy a udržování
Nájemné
Poštovné
Právní a ekonomické služby
Školení a kurzy - vzdělávání lektorů
Kurzy, besedy a přednášky pro návštěvníky
Ostatní služby - pojištění, inzerce, moderování a jiné
Ostatní náklady - poplatky, ČP, dary a jiné
NÁKLADY CELKEM
NÁKLADY V %

Projekt
Domeček
319743
30000
278292
350
6152
634537
84 %

Ostatní
akce
0
5000
97652
12714
1148
116514
16 %

Naše Lány, z.s.
celkem
319743
35000
375944
13064
7300
751051
100 %

Projekt
Domeček
121498
41315
105700
810
5713
25288
60619
35475
28497
83459
124
30006
1500
71777
23065
900
635745
89 %

Ostatní
akce
0
0
0
0
0
0
13740
32984
0
6012
0
0
0
0
11585
12753
77074
11 %

Naše Lány, z.s.
celkem
121498
41315
105700
810
5713
25288
74359
68459
28497
89471
124
30006
1500
71777
34650
13653
712819
100 %

Hospodářské výsledky organizace a středisek
Výsledkem hospodaření spolku Naše Lány v roce 2018 je zisk ve výši 38.231,87
Kč. Zisku bylo dosaženo činností střediska „Ostatní akce“. Zisk bude použit na
činnost spolku v následujících letech.

Středisko Domeček
Projekt Domeček tvoří 89 % celkového rozpočtu organizace. Hlavními příjmovými položkami jsou dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, příjmy od
návštěvníků za vstupné a zpoplatněné aktivity Domečku a příspěvek obce Lány.
Hlavními nákladovými položkami jsou mzdy pracovníků, nájemné a odměny lektorů za kurzy, besedy a přednášky pro návštěvníky. V roce 2018 skončilo hospodaření Domečku se ztrátou 1.208,63 Kč, která byla pokryta čerpáním z vlastního
jmění spolku ve stejné výši. Celkové náklady projektu dosáhly částky 635.745,- Kč
(zaokrouhleno na celé Kč).
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Středisko Ostatní akce
Ostatní akce zahrnují jiné aktivity spolku pořádané mimo projekt
Domeček – např. Čtení pro celou rodinu, Lánský den plný her,
Maškarní merendu, Dýňořezání, burzy oblečení a Lampionový průvod. Hlavní příjmovou položkou střediska jsou výtěžky z
pořádaných akcí. Hlavní nákladovou položkou jsou materiálové
náklady. V roce 2018 skončilo hospodaření tohoto střediska se
ziskem 39.440,50 Kč.

Přehled majetku a závazků organizace
Majetek
K 31.12.2018 organizace vlastní drobný dlouhodobý majetek odepisovaný v
pořizovací hodnotě 27.490,- Kč: 2x venkovní zastřešovací altán.
Projekt Domeček je realizován v pronajatých prostorách a drobné vybavení
klubovny a herny je účtováno přímo do spotřeby.
K 31. 12. 2018 organizace vlastní zásoby ve výši 2.390,- Kč a krátkodobý finanční majetek v celkové hodnotě 287.018,72 Kč, který se skládá z finančních prostředků na transparentním bankovním účtu organizace a hotovosti
v pokladně.
V roce 2018 byly zaúčtovány náklady příštích období ve výši 2.545,46 Kč,
které se skládají z pojistného, předplatného časopisu D-test a knih a cen do
soutěží, které budou využity v roce 2019.

Závazky a pohledávky
K 31. 12. 2018 nemá organizace žádné závazky.
K 31. 12. 2018 má organizace pohledávku ve výši 4.590,- Kč vůči finančnímu
úřadu z titulu chybně odvedené srážkové daně.
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LIDÉ VE SPOLKU NAŠE LÁNY
Způsob vzniku a zániku členství, práva a povinnosti členů spolku jsou popsány ve
stanovách spolku. Nejvyšším orgánem spolku je valná hromada, kterou tvoří všichni
členové. Valná hromada volí výbor spolku, který řídí činnost spolku po dobu tří let.
V roce 2018 měl spolek celkem 36 členů. Členské příspěvky byly stanoveny částkou
300 Kč za rok pro dospělé osoby a 50 Kč za rok pro osoby mladší 18 let.

Členové
Bechyně Ladislav
Bechyňová Slava
Bena Jan Ing.
Bena Oskar
Benová Ludmila Ing.
Benová Matylda
Břeh Michal
Břeh Petr
Břehová Helena
Břehová Jitka Ing.
Drastil Jakub

Drastil Josef
Drastil Matěj
Drastilová Anna
Drastilová Jana
Hořejší Adam
Hořejší David
Hořejší Eva
Hořejší Martina
Hořejší Miroslav Ing.
Chalupa Jan
Chalupa Šimon

Statutární zástupci
předseda 		
místopředseda		

Chalupová Ivana Bc.
Klimešová Andrea
Kotzinová Jana Ing.
Krátká Dagmar
Moravcová Hana Ing.
Novák Vladimír
Nováková Veronika
Nováková Klára
Petrová Markéta Ing.
Steinbrecher Šárka
Lounová Veronika Mgr.
Švestka Jaroslav
Ulmanová Portová Anna
Vypušťák Corradiniová Simona

Drastilová Jana
Hořejší Martina

Výbor
předseda 		
místopředseda		
hospodář		
zapisovatel		
člen výboru		

Drastilová Jana
Hořejší Martina
Benová Ludmila Ing.
Ulmanová Portová Anna
Chalupová Ivana Bc.

Kontrolní výbor
Kotzinová Jana Ing.
Lounová Veronika Mgr.
Břehová Jitka Ing.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme především všem dobrovolníkům, členkám a členům
spolku Naše Lány a jejich rodinám. Bez jejich obětavosti, nadšení,
energie a ochoty pomáhat bychom nemohli vyvíjet a rozvíjet své
aktivity. Jejich chuť investovat svůj volný čas je naším základním
kamenem.

Za finanční a materiální podporu děkujeme
Obci Lány, MAS SVATOVÁCLAVSKO, z.s.
Aktivity projektu „Klub pro rodiče a děti – Domeček“ jsou
podpořeny z dotačního programu Rodina 2018 MPSV ČR.

a poděkování patří také firmám
Topinfo s.r.o. z Prahy, DREXX s.r.o. z Líský, CIT-CZECH IMPORT
TRADING s.r.o. z Prahy, Cukrárna Panenka z Tuchlovic, Hospoda Narpa Lány, Centropen a.s. z Dačic, EUROMEDIA GROUP, a.s.
z Prahy, Kartonie s.r.o. z Prahy, Josef Barša ADSUM z Unhoště,
Aquapalace Resort Praha, La Lorraine, a.s. z Kladna, Krouhárna
zelí - Plechatý z Budeniček, ČLUZ a.s. z Nového Strašecí, Angličtina Ivana Chalupová z Lán, Marta Gregorová - Boty Bambini z
Rakovníka a Kulturnímu zařízení města Stochov.

Za obětavou pomoc a spolupráci děkujeme
Tomáši Barochovi st. a Tomáši Barochovi ml., Janu Birošovi, Janu
Svobodovi, Simoně Pisklákové, Denise Novotné, Zdence Vítkové,
Ivaně Píšové, Lence Skleničkové, Vendule Novákové, Aleně Hlavsové, Haně Krupičkové, Petře Lipské, Kateřině Portové, Andree
Štrossové, Lucii Smolíkové, Martině Cingálkové, Žanetě a Kateřině Zaoralovým, Haně Řádové, Janě Malé, Evě Jarošové, Romaně
Holasové, Petru Chalupovi, Vojtěchovi Kárskému, Anně Drgáčové, Jarce Jakubcové, Martině Zímové, Radaně Baumanové, Martině a Filipu Gottwaldovým, Šárce Jelínkové, Janu Novákovi, Aleně
Hurdové, Tereze Hasíkové a Renátě Hertlové.
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Za příjemnou spolupráci děkujeme
Obci Lány a Vlastenecko dobročinné obci baráčníků Lány-Vašírov,
Modelářskému klubu Lány a okolí, lánskému Sboru dobrovolných
hasičů T. G. M., Městské Policii z Nového Strašecí, Diskotačení Lány,
Tělocvičné jednotě Sokol Lány, Pekárně ZeMěDar z Nového Strašecí,
Janě Norkové, Evě Hamouzové z
Fontány Lány, Muzeu T. G. Masaryka v Lánech a lánské mateřské
i základní škole.
Náš velký dík patří také paní Věře
Svobodové, která nám i přes
ukončenou činnost v oblasti vedení účetnictví stále pomáhá a
radí.
Vždy máme pro děti na Maškarní
merendě úžasný dort. Za jeho každoroční výrobu moc děkujeme
paní Janě Malé z Lán.

Za mediální podporu děkujeme
týdeníku Raport, Kladenskému a Rakovnickému deníku, redaktorům
a vydavatelům Lánského zpravodaje.
Firmě Topinfo s.r.o. děkujeme za internetovou prezentaci.
Panu Oldřichu Poláškovi a paní Lauře Klokočníkové děkujeme za fotogalerii a Monice Přerostové z Vašírova za grafickou přípravu tiskovin.

Velmi si vážíme všech partnerů, dárců a spřízněných duší a
jejich pomoci a podpory, díky nimž se nám daří uskutečňovat
naše cíle.
Náš velký dík patří všem lidem, kteří přišli na některou z našich
akcí, a tím podpořili naši činnost. Děkujeme!
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ROZVAHA
ROZVAHA dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

ve zkráceném rozsahu

Obchodní firma nebo název účetní jednotky
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. .. . .. . . .
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5
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Lesní 498
Lány
270 61
................................................
................................................
................................................

................................................

číslo
řádku

AKTIVA

Označ.

. ., . z.s.
.............................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .NAŠE
. . . . . . . .LÁNY
......................................

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A.I.+...+A.IV.

001

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

A.I.1+...+A.I.x

002

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

A.II.1+...+A.II.x

010

A. IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

B.

Krátkodobý majetek celkem

B. I.

Zásoby celkem

B. II.

Pohledávky celkem

B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

B.III.1+...+B.III.x

071

B. IV.

Jiná aktiva celkem

B.IV.1+...+B.IV.x

079

AKTIVA CELKEM

A.+B.

082

A.III.1+...+A.III.x

028

B.I.+...+B.IV.

040

B.I.1+...+B.I.x

041

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

B. II.

Dlouhodobé závazky celkem

B. III.

Krátkodobé závazky celkem

B.III.1+...+B.III.x

021

B. IV.

Jiná pasiva celkem

B.IV.1+...+B.IV.x

045

A.+B.

048

A.I.+...+A.II.
A.I.1+...+A.I.x

Okamžik sestavení: 18.4.2019
Právní forma
účetní jednotky:

002
006

B.I.+...+B.IV.

010

B.II.1+...+B.II.x

PASIVA CELKEM

001

A.II.1+...+A.II.x

B.I.1+...+B.I.x

14
28
-14
296
2
5
287
2
310

276
2

051

číslo
řádku

PASIVA

Označ.

k poslednímu dni

021

A.IV.1+...+A.IV.x

B.II.1+...+B.II.x

Účetní období
stav k prvnímu dni

274
276
Účetní období
stav k prvnímu dni

k poslednímu dni

272
248
24
4

310
271
39

011
013

4
276

310

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

DRASTILOVÁ JANA

Předmět činnosti nebo účel:

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
VZZ dle 504/2002 Sb. ve znění pro rok 2016

ve zkráceném rozsahu

Obchodní firma nebo název účetní jednotky

k. . .. . ..3. ..1
. .. ... ..1. ..2. .. .... .2.. .0. ..1
. .. 8
. .. . .. . . .
Od:

1.1.2018

Do:

31.12.2018

2

7

0 1

6

4

5

otisk podacího razítka

Označ.

číslo
řádku

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Náklady

A.I.+...+A.VIII.

001

A. I.

Spotřebované nákupy a nakupované služby

A.I.1+...+A.I.x

002

A. II.

Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

A.II.1+...+A.II.x

009

A. III.

Osobní náklady

A.III.1+...+A.III.x

013

A. IV.

Daně a poplatky

A.IV.1+...+A.IV.x

019

A. V.

Ostatní náklady

A.V.1+...+A.V.x

021

A. VI.

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

A.VI.1+...+A.VI.x

029

A. VII.

Poskytnuté příspěvky

A.VII.1+...+A.VII.x

035

A. VIII.

Daň z příjmů

A.VII.1+...+A.VII.x

037

Náklady celkem

039

Výnosy

040

B. I.

Provozní dotace

B.I.+...+B.VII.
B.I.1+...+B.I.x

B. II.

Přijaté příspěvky

B.II.1+...+B.II.x

043

B. III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

účty 601, 602, 603

047

B. IV.

Ostatní výnosy

B.IV.1+...+B.IV.x

048

B. V.

Tržby z prodeje majetku

B.V.1+...+B.V.x

055

Výnosy celkem
C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

061
062

B. - A. + D. x.

063

Lesní 498
Lány
270 61
................................................
................................................
................................................

Běžné období
Hlavní

Hospodářská

694
397

Celkem

18
18

Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n.

712
415

269

269

14
14

14
14

694
712
355
20
337

18
39
39

712
751
355
20
376

712
18
18

39
21
21

751
39
39

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

DRASTILOVÁ JANA

Předmět činnosti nebo účel:

39

041

B. - A.I.1-...-A.VII.x + C. x.

Okamžik sestavení: 18.4.2019
Právní forma
účetní jednotky:

5

................................................

A.

B.

. ., . z.s.
.............................................
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

v tisících Kč
IČ

. .NAŠE
. . . . . . . .LÁNY
......................................

