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                                    1. Úvod

         ….. Kdo jsme, co děláme

Jsme nestátní nezisková organizace ve městě Strakonice v Jihočeském
kraji s názvem Cestou vůle, z.s.. Zapsáno ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl L, vložka 
3324. 

Našimi členy jsou děti, mládež a osoby s mentálním, zdravotním a 
kombinovaným handicapem, jejich rodiny a naši přátelé. 

Jako spolek vytváříme prostor pro vzájemná setkávání členů, jejich 
komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí a pořádání kulturních a 
jiných akcí. Snažíme se aktivně trávit čas s našimi dětmi a zároveň 
spolupracovat s veřejností i dalšími organizacemi.

Veškerou činnost spolku plánujeme a zajišťujeme ve svém volném 
čase, bez nároku na jakýkoliv honorář.

            ….. Cíl, cílová skupina

Základním cílem pro nás zůstává i nadále působit ve městě Strakonice 
jako centrum setkávání a útočiště rodin s dětmi s mentálním, 
zdravotním či kombinovaným postižením a pomoc s jejich začleněním 
do společnosti.

Dosažení námi určených cílů je samozřejmě závislé na výši získaných 
finančních prostředků, ale i ty nejdůležitější výsledky činnosti závisí 
především na přístupu a iniciativě všech našich členů.

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním, mentálním a 
kombinovaným handicapem bez omezení věku a jejich rodiny.



                                          2. Historie

Cestou vůle bylo zřízeno v roce 2001 při Základní škole speciální ve 
Strakonicích. Od té doby realizovalo mnoho aktivit zahrnujících 
vzdělávání a přímou podporu handicapovaným. 

                               3. Sociální dopad  

Setkávání rodičů a dětí, kde si vzájemně rodiče předávají své 
zkušenosti, získávají potřebné informace a děti navazují nová 
přátelství. Pro tento účel jsme si pronajali prostory, kde máme 
vybudovanou od roku 2017 klubovnu.

                               4. Plánování 

Přibližně jednou do měsíce pořádáme společenské akce, výlety, 
posezení, přednášky atd. O všech našich aktivitách informujeme na 
webových stránkách i facebooku. Zde publikujeme pozvánky, 
fotografie a hodnocení akcí.

V roce 2019 bychom rádi uskutečnili … vodoléčbu pro děti a rodiče, 
maškarní karneval, pálení čarodějnic, velikonoční nadílku, jízdy na 
koních, letní posezení opět spojené s opékáním buřtů, Den dětí, různé 
výlety, mikulášskou nadílku, vánoční posezení pro děti a jejich 
rodinné příslušníky a mnoho dalších. Samozřejmostí budou i 
setkávání v naší klubovně, která mimo jiné slouží i našim členům pro 
oslavy našich dětí...narozenin či svátků, nebo se zkrátka jen tak sejít a 
popovídat či pohrát...



                          5. Profil organizace

 Jméno  Cestou vůle, z.s.

 Sídlo  MUDr. K Hradeckého 1068
 38601 Strakonice

 Právní statut  Zapsaný spolek

 
 Telefon
 

 +420 604 186 091

 E – mail

 Webová stránka

 Facebook

 cestouvulezs@seznam.cz

 www.cestouvule.cz

 www.facebook.com/cestouvule

 IČO  265 43 010

 Bankovní spojení
 

 197883838/0600 
 MONETA Money Bank

 
 Číslo a datum registrace u MV  Čj: VS/1-1/48     174/01-R

 v Praze 4. 10. 2001

 Statutární zástupce  Řídící výbor spolku

mailto:cestouvule@seznam.cz
http://www.facebook.com/cestouvule
http://www.cestouvule.cz/


6. Organizační struktura a tým 

 

Strukturu spolku tvoří:

                           … členská schůze

                           … řídící výbor jako statutární orgán

Členská schůze – je nejvyšším orgánem spolku. Schází se zpravidla 
2x ročně.

Řídící výbor – je výkonný orgán spolku. Je volen členy spolku tajnou
volbou jednou za tři roky. Skládá se ze tří členů. Stanovy spolku 
umožňují členům výboru jednat nezávisle na sobě tak, aby jejich 
případné jednání mělo co nejvyšší přínos pro spolek.

Členem spolku se může stát občan České republiky, fyzická osoba bez 
omezení věku, která podá písemnou přihlášku a souhlasí s platnými 
stanovami a členskými příspěvky spolku Cestou vůle, z.s.. Řádné 
členství vzniká schválením přihlášky řídícím výborem. Zánik členství 
viz. Stanovy spolku.

 

 Řídící výbor spolku:

… členka spolku paní Ivana Račáková

… členka spolku paní Jitka Sosnová

… členka spolku paní Martina Gajdošová

Členy řídícího výboru zmocňuje spolek k tomu, aby vystupovali za 
spolek v době, kdy členská schůze nezasedá.



7. Činnost organizace

 Plavání

Během měsíců ledna, února a dubna měli
naši členi možnost využít nedaleký bazén v
Domově Petra Mačkov, který je pro naše
děti naprosto ideální. Najdeme zde
podvodní masážní lůžka, trysky, chrlič vody,
menší tobogán, vířivku. Jedním z jeho
největších předností je bezbariérový přístup a pro imobilní možnost 
přepravy do bazénu pomocí pojezdového zařízení. Bazén se těší velké 
oblibě a proto budeme s plaváním pokračovat i během podzimních a 
zimních měsíců.

          Maškarní dětský rej

Ve čtvrtek 22.února se uskutečnil v naší klubovně maškarní dětský rej.
Na dvě hodinky jsme se přenesli do víru tanečků a soutěžení. Sešli 
jsme se v hojném počtu a přes počáteční potíže s cd přehrávačem se 
vše rozjelo, jak má. Hudba hřměla místností a děti se ihned pustily do 
tance. Užili jsme si i dvě krásné soutěže, kdy výhrou byla sladká 
odměna pro každého v podobě čokolády. Mezi tím vším byl 
samozřejmě i čas na malé občerstvení v podobě chlebíčků, 
jednohubek, slaného pečiva a naprosto úžasných domácích věnečků, 
které nám upekla paní Emílie alias černoška. Na závěr si každý dětský 
účastník vylosoval taštičku s překvapením od našich štědrých dárců.



            Velikonoce

Středeční odpoledne 28. března se u nás
již neslo v duchu Velikonoc. Společně s
dětmi jsme přišli oslavit blížící se svátky
jara. Připraveny byly tvořivé dílničky a
malování vajíček. Po krátkém přivítání
vše vypuklo. Nejdříve si děti posedaly
kolem prvního stolu. Dostaly gumové
rukavice a tvoření mohlo začít :).
Připravené gelové barvy se nanášely jen
pomocí prstů na vajíčka, čímž mnohdy vznikly velmi zajímavé obrazce.
U druhého stolku se vybarvovaly obrázky s velikonoční tématikou a 
poslední zastávkou u třetího stolu bylo tvoření velikonočních zápichů 
a věnečků. Věříme, že každá činnost se dětem líbila, neboť celé 
odpoledne bylo klidné a pohodové, takže i rodiče našli chvilku na 
příjemné posezení u kávy a sladkých dobrot.                                           
Na závěr dostal každý člen sladký velikonoční balíček a úžasná 
kuřata,slepice a kohoutky, které vyrobily dvě naše maminky. 

        



Pálení čarodějnic

V pátečním slunném odpoledni jsme se slétli na čarodějnický rej 
poblíž Šibeníku na rozlehlou zahradu naší vrchní sabaty Jindřišky, 
které tímto moc děkujeme za pohostinnost. Počasí nám opravdu přálo 
a nálada byla výborná, jak na straně naší mládeže, tak i na straně 
dospěláků.
Na ohni se opékali pochutiny, všichni si dopřáli jak dobré jídlo, tak 
dobré pití. Drobotina si užila krásného počasí a relaxu. Hrály se 
kuželky, míčové hry, houpačky se nezastavily.

No a my dospěláci? U hrnku skvělé 
kávy jsme stihli probrat strategii 
dalších dní, než se opět slétneme...

         



         Přednáška

V pondělí 28.5.2018 jsme se setkaly na
přednášce „ Sebepoznání, relaxace, práce se
sebou ". Vzhledem k nastaveným pravidlům
skupiny chceme poděkovat všem našim
účastnicím za pohodové a inspirativní
dopoledne a více vám již neprozradíme .. 

          

           Den dětí

Při příležitosti Dne dětí jsme se sešli na námi velmi oblíbené zahradě.
Nejdříve nás uvítal mírný déšť, ale postupem času se vyjasnilo a 
nakonec zavládlo to nejlepší počasí, jaké jsme si mohli přát.
Děti se ihned vrhly na různé houpačky, koloběžky a sportovní náčiní a 
my dospělí jsme si chvilku užívali na verandě společnou přítomnost.

Nechyběly však ani nejrůznější soutěže - hod na plechovky, kuželky, 
lov bonbónů pinzetou ....



Libá vůně grilovaných párečků, které pro nás Petr připravil, se nesla 
po celém širém okolí. 
Všichni jsme vydrželi až do večera a nikomu se nechtělo domů. Prostě 
další příjemně strávené odpoledne, kde se nikdo jistě nenudil 

            ZOO Liberec a Ještěd

Další společná akce a to ZOO Liberec. Tato ZOO je nejstarší 
zoologickou zahradou na území bývalého Československa. Raritou 
jsou bílí tygři, dále oblíbení sloni, žirafy, opice, atd., různé pavilony ... 
zajímavý byl třeba o zvířecích parazitech.
Během čtyřhodinového rozchodu jsme shlédli všechny exponáty, 

projeli se vláčkem i se najedli 
u místních kiosků. Naše Káťa 
se dokonce svezla ze středu 
ZOO k autobusu polskou 
sanitkou, protože jí nebylo 
delší dobu při prohlídce 
dobře a shodou okolností zde 
záchranáři nacvičovali. 
Nakonec jsme se všichni sešli 
v pořádku a i když se začala 
stahovat mračna a ozývat 
hřmění, pokračovali jsme 
směr Ještěd, který je známou 
a obdivuhodnou stavbou ve 
výšce více než 1000 m.n.m.. 
Ovšem na závěr se strhla 
taková bouře, že paní 
Drahuška musela poté panu 
řidiči pěkný kus cesty stírat 
okno zevnitř. Takovou vlhkost
jsme sebou přinesli. Domů 

jsme se vrátili v pořádku, výlet se nám  moc líbil.



            Plavání

Podzimní měsíce říjen a listopad se opět u
nás neobešli bez návštěv našeho stále více
oblíbeného bazénu. Skvělá relaxace, uvolnění
a pohyb v sychravém podzimním počasí. V
novém roce pojedeme jistě zase …...

          Poslední letošní pečení buřtů

                                                             

Akce dopadla naprosto úžasně. Jednoduše Vám ji můžeme popsat pěti
body.

1.) Nádherné počasí, sluníčko jen šajnilo.
2.) Báječná chuť buřtíků a grilovaného sýra.
3.) Naše děti byly naprosto spokojené, každý si našel to své místečko 
na hraní či povalování. 
4.) Ani maminky na tom nebyly nejhůře.
5.) Prostě super akce a za ni moc děkujeme našim hostitelům a všem    
zúčastněným.



                  

          Podzimní tvoření

Pondělní tvoření v naší útulné
klubovně se neslo ve znamení
podzimu.
Kdo mohl, donesl kaštany,
bukvice, žaludy a další výtvarný
materiál. 
Děti měly brzy hotovo a
vzhledem k tomu, že maminky
neustále tvořily, tak si v
klubovně zasportovaly na
trampolíně, s míčem nebo se
rozvlnily v tanečním rytmu.

                   



              Mikulášská nadílka 

V pondělí nás opět po roce navštívil Mikuláš, anděl a čert. Zní to sice 
divně, ale všechny děti se na jejich příchod vyloženě těšily. Asi si byly 
zcela jisté, že po celý rok nezlobily a tím pádem se nemají čeho bát. 
Skutečně si to tentokrát všichni užívali, myslíme, že i rodiče. Děti se po
takovém vzrůšu uklidnily u malování, deskových a jiných her. 

Rozdalo se spousta sladkostí a ovoce, za které vděčíme našim milým 
sponzorům.



             Vánoční posezení v klubovně

V pátek 14. prosince jsme se sešli v naší klubovně při malém vánočním
posezení. Bylo to již naposledy v tomto roce a proto si každý užíval 
podle svého. Povídalo se, děti si zatancovaly, pohrály a samozřejmě 
dostaly i drobné dárky. Připravený raut též vypadal k nakousnutí a tak 
se do něj brzy všichni pustili. Je velká škoda, že nemohli přijít všichni, 
protože nálada byla opravdu vynikající.
Na závěr dovolte, abychom poděkovali všem našim sponzorům a 
přátelům, kteří velkou měrou přispěli k pohodovému a radostnému 
večírku pro naše děti i dospělé.



Kde jsme ještě všude v roce 2018 byli a co  

                              jsme dělali !!!

                      Kapela Peruťe a DJ Andrea Pomeje.

Sobota 14.4.2018 v KD Katovice. Zde vystoupili DJ Andrea Pomeje a 
kapela PERUTĚ. Část výtěžku akce byla věnována našemu spolku 
Cestou vůle, z.s. Na této akci nás bravurně zastoupila naše členka se 
svojí dcerou.

V úterý 28.8.2018 se uskutečnilo v
prostorách letiště ve Strakonicích: 
Sportovní odpoledne zdravotně
postižených dětí a mládeže, kam
byli pozváni i naši členi spolku Cestou
vůle, z.s. 

Program: Sportovní disciplíny, prohlídka
letadel, disco a závěrečné pohoštění. 

Celá akce se velmi vydařila. 



                   Profi vánoční focení

Annie Vetyšková photo nás pozvala k
vánočnímu focení našich rodin.              

Věnované fotografie byly nádherné.

                                        

                 Vánoční diskotéka

Další pozvání bylo na vánoční 
diskotéku v KD Strakonice. Hrála 
skvělá hudba, panovala výborná 
nálada a rozdávané drobné dárky 
přispěli k dalšímu velkému zážitku 
našich dětí.

          Dvoukolo pro hendikepované občany Strakonic           
Z naší iniciativy a díky spolupráci s majetkovým odborem pod 
vedením Ing. Jany Narovcové objednalo město Strakonice výbornou 
sportovní pomůcku - dvoukolo s elektrickým pohonem pro občany 
Strakonic s průkazem ZTP. K dispozici bude v prostorách Hradu v 
půjčovně koloběžek. Hendikepované děti i dospělí tak dostanou 
možnost využít stávající cyklostezky spolu s rodinou nebo kamarády a 
dostat se do míst, kam by se bez pomoci kočárku, vozíku nebo auta 
nedostali. Valná většina našich dětí se na kole sveze úplně poprvé a už 
se těšíme na jejich reakci. Tuto pomůcku bychom si z vlastních 
prostředků nemohli dovolit, takto vybavené dvoukolo stojí přes 60 
000,- Kč. Proto patří velké díky Městskému úřadu Strakonice pod 
vedením Mgr. Břetislava Hrdličky za vstřícnost a podporu zdravotně 
postiženým občanům a věříme, že spolupráce v podobném duchu bude
v budoucnu pokračovat.



                       Sponzoři a dárci



Věcné a finanční dary z řad veřejnosti:

Paní Anděla Kinclová ze Strakonic

Pan Ondřej a paní Tereza Kryštofovi z Českých Budějovic

Paní Lenka Zachová ze Strakonic

DĚKUJEME VÁM !!!



8. Finance

Za vedení účetnictví a přípravu účetních výkazů je zodpovědná paní Račáková.

Roční uzávěrku a daňová přiznání zpracovává paní Podhorská externě.

Finanční zpráva spolku Cestou vůle pro rok 2018

Výdaje:

nájem klubovna …........................................................................................ 4 823,-

energie klubovna ….................................................................................... 23 200,-

pojištění automobilu .................................................................................  13 871,-

opravy automobilu ..................................................................................... 34 997,-

záloha silniční daně ….................................................................................. 1 200,-

zájezd ZOO Liberec …................................................................................. 14 338,50

účetnictví za rok 2017 .................................................................................. 5 000,-

právnické služby …........................................................................................ 7 260,-

notebook ….................................................................................................... 8 018,-

hifi systém ….................................................................................................. 4 451,-

vodoléčba a relaxace ….................................................................................. 5 360,-

akce pro děti …............................................................................................... 6 709,40 

klubovna – zařízení, opravy …....................................................................... 2 952,-

webové stránky + facebook ........................................................................... 1 204,-

ostatní výdaje ….............................................................................................. 3 194,79

Příjmy:

dotace města Strakonice (nájemné + energie ) ….......................................... 7 000,-

dotace města Strakonice ( pc + hifi systém ) …............................................ 10 000,-

přeplatek energií ….......................................................................................... 4 281,-

platba za výlet ...…........................................................................................... 3 900,-

členské příspěvky …......................................................................................... 3 600,-

prodej automobilu + vrácené pojistné  …..................................................... 135 926,-



pronájem automobilu …...............…................................................................ 4 600 ,-

Kendy CZ + agentura VeModel – finanční dar …........................................... 10 320,-

Moira CZ, a.s.– věcné dary ….......................................................................... 7 249,-

Vertiv Czech Republic s.r.o.– finanční dar …................................................. 3 000,-

paní A. Kinclová – finanční dar ….................................................................... 1 750,-

Hospodářský výsledek za rok 2018 ...............................................    + 47 798,31

                                                                            

 

                                        22. 2. 2019 Strakonice

                                              Cestou vůle, z.s.


