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Základní informace o UCHO, o.s.

UCHO, o.s. je občanské sdružení, které působí především v obci Tlumačov u Domažlic. Jedním z 
hlavních cílů sdružení je podpořit volnočasové aktivity dětí, dospělých i seniorů. UCHO, o.s. bylo 
8. června 2012 řádně zaregistrováno ministerstvem vnitra a od té doby začalo pořádat akce, které 
jsou v souladu se stanovami UCHO, o.s. 

Sídlo

Tlumačov 107
344 01 Domažlice

Organizační struktura

Členská schůze - Andrea Pivoňková
- Ludmila Maierová, DiS.
- Lenka Ticháčková
- Ing. Marie Homolková

Předseda sdružení - Lenka Ticháčková

Místopředseda sdružení - Ing. Marie Homolková

Výbor sdružení - Andrea Pivoňková
- Ludmila Maierová, DiS.
- Lenka Ticháčková
- Ing. Marie Homolková

Revizor sdružení - Ing. Marie Homolková



Základní cíle sdružení

1) Podpora aktivního a kreativního trávení volného času dětí, dospělých a seniorů, což je 
hlavním posláním sdružení.

2) Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit.
3) Podpora kreativní tvorby, neprofesionálních uměleckých a řemeslných aktivit.
4) Podpora aktivního života v obci.
5) Ochrana přírody a krajiny, jakožto i podpora a rozvíjení principů trvale udržitelného rozvoje 

obce, posilovat pocit sounáležitosti k místu, kde občané žijí a podporovat spoluodpovědnost 
za stav prostředí.

6) Získávat a předávat odborné poznatky v oblasti zdraví, ekologie, veřejného a neziskového 
sektoru.

7) Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti.

Formy činnosti sdružení

1) Pořádání veřejných společenských a sportovních akcí, soutěží, tvořivých dílen, workshopů a 
kurzů pro děti a dospělé.

2) Pořádání vzdělávacích akcí – přednášek, seminářů, kurzů apod.
3) Fundraising a psaní projektů, grantů apod. vycházející především z komunitní metody, 

realizace dlouhodobých projektů.
4) Spolupráce s místní samosprávou.
5) Výchovné využití regionu z hlediska ekologického a historického aspektu – péče o 

významné krajinné prvky, kulturně historické památky apod., ekologické aktivity.



Zpráva o činnosti za rok 2012

Naše sdružení se v roce 2012 zúčastnilo 10 akcí. Z toho bylo 5 akcí pořádáno našim sdružením, na 
třech akcích se spolupodílelo s ostatními složkami obce a 1 akce byla 
uspořádána v rámci partnerské smlouvy s obcí Tlumačov. 

Po  zaregistrování  sdružení  ministerstvem vnitra,  byl  uspořádán  nábor 
nových členů. Akce se bohužel neshledala s velkým ohlasem a naše řady 
se  nám nepodařilo  rozšířit,  a  tak  jsme se pustily  do  práce  v počtu  4 
maminek. 

Na konci června jsme se spolupodílely na "Vítání prázdnin", kde jsme pro děti připravily několik 
soutěžních úkolů. 

Naší  první  větší  akcí  bylo  "Marcipánování"  s  paní  Zuzanou 
Trefancovou, které se konalo koncem července. Celkem se zúčastnilo 
27  žen.  Akce  se  setkala  s  velkým  ohlasem  hlavně  ze  strany 
tlumačovských žen. 

Téhož dne jsme ještě stihly připravit raut pro Václava Neckáře.

Začátkem září se uskutečnilo "Loučení s prázdninami", které proběhlo na nově otevřené vyhlídce na 
„Kubíčkovo  škále“.  Zde  jsme  připravily  jako  doprovodný  program  závod  hastrošů  a  závod 
trojnožek. 

6. října jsme uskutečnily v rámci partnerské smlouvy s obcí 
Tlumačov "Vítání občánků". Tradice byla obnovena po 6. 
letech. Pozváno bylo 9 rodin, ale zúčastnilo se jen 6. 

Koncem  října,  u  příležitosti  podzimních  prázdnin,  jsme 
uspořádaly tvořivou dětskou dílnu. Děti si vyráběly drobné 
podzimní dekorace. Akce byla úspěšná. 



Vzhledem k tomu, že se nám podařila navázat spolupráce s Ranou péči Diakonie Praha - Stodůlky, 
byla další akce určená pro tuto organizaci, která v plzeňském kraji otevírala nové středisko rané 

péče. Naše sdružení uspořádalo u této příležitosti "Sbírku 
hraček". Akce byla naplánována na celý první listopadový 
víkend. Hraček se vybralo velké množství - pro představu 
plné dva osobní vozy Škoda Fabie. Povedlo se nám zajistit 
i hodnotné věcné ceny do slosování dárců. 

Největší  a  poslední  akcí  roku  byla  "Prodejní  vánoční 
výstava". V sále tlumačovského kulturního domu bylo možno 
shlédnout  ukázky přípravy  staročeských  Vánoc,  slavnostně 
prostřené  stoly,  zvyky a  tradice,  jak  je  dnes  již  neznáme. 
Pozváni byli prodejci a nositelé tradic z různých oborů, takže 
bylo možno vidět výrobu slaměných ozdob, svíček ze včelího 
vosku, dráteníky, pedig, šperky a mnoho dalšího. 
Přípravy  byly  dlouhodobé  a  náročné.  Akce  se  setkala  s 
velkým  ohlasem,  navštívilo  ji  kolem 300  lidí  včetně  dětí, 
které mohly tvořit vánoční motivy v dětské dílně, která jim 
byla k dispozici po celou dobu výstavy. My jsme touto akcí zakončily náš první rok působnosti.



Finanční zpráva

UCHO, o.s. jako nezisková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném stavu, a to v souladu se 
zákonem  o  účetnictví  č.  563/1991  Sb.  Rozpočet  sdružení  se  odvíjí  od  typů  akcí  a  přijatých 
finančních  obnosů.  Veškeré  finanční  prostředky,  které  UCHO,  o.s.  v  roce  2012 získala,  byly a 
budou použity na úhradu nákladů spojených s konáním jednotlivých připravovaných akcí a nákladů 
spojených s provozem a hladkým chodem sdružení v roce následujícím.

Přehled o peněžních nákladech a výnosech:

Grafické znázornění nákladů

Rok 2012

spotřeba materiálu 

propagace, reklama 

jiné ostatní náklady 

občerstvení určené k 
prodeji

bankovní poplatky 

NÁKLADY Procentické vyjádření
spotřeba materiálu 28,00%

propagace, reklama 4,00%

jiné ostatní náklady 34,50%

občerstvení určené k prodeji 33,00%

bankovní poplatky 0,50%

Náklady celkem 100,00%



Výsledek hospodaření

Příjmy celkem 25.281 Kč

Výdaje celkem 11.952 Kč

Základ daně 13.329 Kč

Grafické znázornění výnosů
Rok 2012

členské příspěvky 

prodej občerstvení

příjmy ze vstupů 

VÝNOSY Procentické vyjádření
členské příspěvky 5,00%

prodej občerstvení 41,00%

příjmy ze vstupů 54,00%

Výnosy celkem 100,00%



Poděkování

UCHO, o.s. děkuje všem partnerům, dárcům a sponzorům:

• Dětská obuv ŽIRAFA, www.obuvzirafa.cz

• Obec Tlumačov, www.obectlumacov.cz

• Petr Bušek, www.hracky-slapadla.cz/

• Petr Witz, www.textilie.cz/

• Poděkování patří samozřejmě i všem příznivcům a kreativcům, bez kterých by se „ušácké“ 
akce neobešly.


