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Úvodní slovo 
 
Občanské sdružení UCHO, o.s. (Univerzální chodská organizace) započalo svoji činnost v červnu 
roku 2012.  
 
Po řádné registraci jsme se směle pustili do plnění cílů sdružení, kterými jsou hlavně volnočasové 
aktivity pro děti, dospělé i seniory, aktivní a kreativní trávení volného času, podpora sportovně 
pohybových a společenských aktivit, neprofesionální umělecké a řemeslné aktivity, podpora života 
v obci, ochrana přírody a krajiny, posilování pocitu sounáležitosti k místu, kde občané žijí, 
získávání a předávání odborných poznatků v oblasti zdraví, ekologie, veřejného a neziskového 
sektoru a další. 
 
Pouhý rok ale stačil k tomu, abychom si uvědomili, že nás výše zmiňované cíle sdružení vnitřně 
neuspokojují takovým způsobem, jak bychom očekávali. Proto jsme se rozhodli zaměřit naši 
činnost více sociálním směrem.  
 
UCHO, o.s. navázalo již v prvním roce svého působení spolupráci s Ranou péčí Diakonie Stodůlky. 
Během společných akcí bylo mnohokrát zmiňováno a poukazováno na chybějící, ale tolik potřebné 
sociální služby pro rodiny s hendikepovanými dětmi.  
UCHO, o.s. se začalo více o tuto problematiku zajímat. V dubnu navštívili členové UCHO, o.s. 
Klub „Hornomlýnská“, který se zabývá již přes 10 let odlehčovací službou a osobní asistencí pro 
hendikepované děti. V květnu 2013 požádalo UCHO, o.s. o změnu stanov a mezi své cíle přidalo 
právě podporu osob s hendikepem a provoz sociálních služeb. Od června 2013 začalo UCHO, o.s. 
pracovat pod supervizí. 
 
Po řádném rozvážení a obeznámení se s problematikou hendikepovaných dětí a osob o ně 
pečujících, ať jde o rodiče, pěstouny či jiné dospělé pečující osoby, jsme došli k závěru, že některé 
ze sociálních služeb v našem regionu nejsou pro tyto občany k dispozici, a proto by chtělo naše 
sdružení tyto sociální služby registrovat. 
 
 
 

Lenka Ticháčková  
předseda UCHO, o.s. 



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.  
V červnu 2013 byly stanovy UCHO, o.s. rozšířeny o další cíl a aktivitu, a to podporu osob 
s hendikepem, provozování sociálních služeb pro hendikepované děti a pořádání charitativních akcí.  
 
Sídlo 
Tlumačov 107 
344 01 Domažlice 
 
Organizační struktura 
 
Členská schůze  - Andrea Pivoňková 
    - Ludmila Maierová, DiS. 
    - Lenka Ticháčková 
    - Ing. Marie Homolková 
 
Předseda sdružení (statutár)- 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 
 

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

• Podpora sportovně pohybových a společenských aktivit. 
• Podpora kreativní tvorby, neprofesionálních uměleckých a řemeslných aktivit. 
• Podpora aktivního života v obci. 
• Podpora osob s hendikepem. 
• 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. 

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

• Rozvoj vzdělání, jazykové gramotnosti. 
 

Formy činnosti sdružení 
 

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

• Pořádání vzdělávacích akcí – přednášek, seminářů, kurzů apod. 
• Pořádání charitativních akcí. 
• Provozování sociálních služeb pro hendikepované děti. 
• Fundraising a psaní projektů, grantů apod. vycházející především z komunitní metody, 

realizace dlouhodobých projektů. 
• Spolupráce s místní samosprávou. 
• 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 2013 
 
Naše sdružení se v roce 2013 zúčastnilo 12 akcí. Z toho bylo 11 akcí pořádáno naším sdružením, 
jedna akce byla uspořádána v rámci partnerské smlouvy s obcí Tlumačov a na jednu akci jsme byli 
pozváni jako hosté.  
 
Prvním počinem roku 2013 byl Kurz z tvoření z Fimo hmoty s lektorkou paní Eliškou Vrbovou.  
Akce byla velmi úspěšná, a proto byly uspořádány následně další tři kurzy, a to v měsících březen, 
duben a září. Při těchto kurzech se účastníci naučili vytvářet např. kalejdoskopy, býčí oka nebo 
náramky z fimo hmoty. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

V březnu se konalo jarní Marcipánování. Tentokrát se zúčastnění přiučili, jak vytvořit šaty pro 
dortovou panenku, nebo jak na vytváření postaviček z marcipánu. Zájem o toto sladké tvoření byl 
velký.  

 
 
O Velikonočních prázdninách jsme se sešli v kulturním domě v Tlumačově s dětmi nejen z 
Tlumačova, ale i blízkého okolí a společně vytvořili bambulková kuřátka, ovečky s vatovým 
kožíškem nebo plněné vajíčko. Společně jsme si tak vyplnili jedno prázdninové dopoledne.  

 
Další akce, na kterou jsme se pečlivě připravili, byla kreativní dílna pro děti z klientských rodin 
Rané péče Diakonie Stodůlky Praha. Za dětmi jsme jeli na Hnačov. S dětmi a jejich rodiči jsme pak 
strávili úžasné odpoledne. Dětem jsme dovezli sololitové rámečky na obrázky. Děti si je dle vlastní 
vůle, nálady a fantazie mohly přizdobit jakýmkoliv dekoračním materiálem, kterého bylo 



 

 

nepřeberné množství. Vznikala vskutku unikátní dílka. Děti byly velmi šikovné a každý, kdo si 
zhotovil rámeček, obdržel za svou píli medaili z fimo hmoty s logem ucha, jako upomínku na 
společné, příjemně strávené odpoledne.  
 

 
V červnu loňského roku jsme podali žádost o změnu stanov našeho občanského sdružení. Žádali 
jsme o zahrnutí podpory osob s hendikepem, pořádání charitativních akcí a provozování sociálních 
služeb pro hendikepované děti. Nové stanovy tak musely projít schvalovacím procesem 
ministerstvem vnitra. I zde jsme byly úspěšné.  
 
Od června má naše občanské sdružení svého supervizora, se kterým se schází téměř pravidelně v 
měsíčních intervalech. V rámci supervize pak připravujeme a konzultujeme možnosti a reálné kroky 
na cestě k realizaci a úspěšnému fungování sociálních služeb, které se chystá naše sdružení 
registrovat a poskytovat.  
 
V naší činnosti jsme nezapomněli ani na seniory.  
5. října jsme pro ně připravili přednáškové odpoledne. 
Účast sice nebyla velká, přesto jsme si to všichni  
užili a dozvěděli se hodně nových informací  
z oborů blízkých seniorskému věku. Na přetřes přišlo  
stravování a výživa seniorů, pečovatelská a domácí 
péče a v neposlední řadě volnočasové aktivity pro 
seniory.  
 
 
Ještě téhož dne jsme uskutečnili v rámci partnerské smlouvy s obcí Tlumačov další "Vítání 
občánků". Pozvány byly 4 rodiny, ale zúčastnily se jen dvě.  
 
 
 
 



 

 

V polovině října jsme byli přizváni k prezentaci našeho občanského sdružení v rámci "Dne 
sociálních služeb a Dne zdraví v Domažlicích", a to jako organizace podporující hendikepované 
děti. Rovněž nám bylo umožněno prezentovat náš záměr do budoucnosti, a to proniknout do sféry 
sociálních služeb se službou odborného poradenství a osobní asistence pro děti s postižením. Akci 
považujeme za velmi úspěšnou, neboť se nám podařilo získat cenné kontakty z řad poskytovatelů 
různých soc. služeb. 

 
 
Koncem října, u příležitosti podzimních prázdnin, jsme uspořádali tvořivou dětskou dílnu. Tentokrát 
jsme pekli v sále místního kulturního domu perníčky. Děti nadšeně válely a vykrajovaly těsto, které 
jsme na místě pekly a hned zdobily polevou a cukrovími dekoracemi. Akce byla velmi úspěšná.  
 

 
 
Naší poslední akcí v roce 2013 byl druhý ročník Prodejní vánoční výstavy. Velmi nás potěšilo, že o 
naši akci vzrostl oproti loňsku zájem a my tak mohli na výstavě přivítat téměř dvojnásobek 
návštěvníků. Všichni mohli v sále shlédnout ukázky příprav staročeských Vánoc, zvyků a tradic. Na 
tuto akci byli pozváni prodejci a nositelé tradic z různých oborů, takže letos bylo možno vidět 
výrobu vizovického pečiva, ozdob z korálků, skleněné vitráže, svíčky ze včelího vosku, pletené, 
šité, vlněné či z peří zhotovené výrobky, šperky, svícny, keramika a mnoho dalšího. Na své si přišli i 
milovníci sladkého, kteří si mohli vybrat z 16 druhů cukroví. Nechyběla ani dětská dílna.  
 

 



 

 

Počátkem roku 2013 jsme navázali kontakt s poskytovatelem odlehčovací služby a služby sociální 
asistence "Klub Hornomlýnská" z Prahy, kam jsme byli pozváni a kam se i vydali. Byli jsme velmi 
vstřícně přijati a získali tak mnoho cenných informací a poznatků ze sociální oblasti, která nás 
velmi zajímá a oslovuje.  
 
Naše spolupráce s Ranou Péčí Diakonie Praha Stodůlky i nadále trvá a my se již nyní těšíme na 
další akce, které budeme moci ve spolupráci s tímto poskytovatelem sociální služby rané péče 
uspořádat.  
 
Naše průběžná akce, kdy sbíráme víčka od pet lahví pro Kristýnku Kačabovou stále běží. Jen pro 
informaci a připomenutí- Kristýnka je třináctiletá slečna, která prodělala dětskou mozkovou obrnu. 
Pro Kristýnku se již podařilo nasbírat dostatek víček, která byla vykoupena firmou na zpracování 
tříděného plastu a za peníze, které se touto cestou podařilo získat, již Kristýnka absolvovala jeden 
běh lázeňského pobytu.  
Povědomí o této akci i nadále rozšiřujeme. 
 
 
 



 

 

Výsledek hospodaření v roce 2013 
 
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 2013 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 sdružení v roce 2013: 
 
 

NÁKLADY Procentické vyjádření 
spotřeba materiálu 28,00% 
propagace, reklama 6,00% 
odborné služby 3,00% 
jiné ostatní náklady 4,50% 
platby za dílo 47,00% 
občerstvení určené k prodeji 11,00% 
bankovní poplatky 0,50% 
Náklady celkem 100,00% 
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VÝNOSY Procentické vyjádření 
členské příspěvky 1,00% 
přijaté dotace 5,00% 
prodej občerstvení, rukodělných výrobků 32,00% 
příjmy ze vstupů pořádaných akcí 62,00% 
Výnosy celkem 100,00% 

 
 

 
 
 
 
 

Výsledek hospodaření 
 

Příjmy celkem 44 787 Kč 
Výdaje 24 112 Kč 
Základ daně 20 675 Kč 
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Poděkování 
 
UCHO, o.s. děkuje všem aktivním partnerům, dárcům a sponzorům v roce 2013: 
 
 

 
Obec Tlumačov  

www.obectlumacov.cz 
 

 
• Truhlářské práce, Petr Hlavsa, Chodov 6, 345 33 Trhanov 

http://pracesedrevem.webnode.cz 
 
 
 
Poděkování patří samozřejmě i našim rodinám a všem příznivcům a kreativcům, kteří nám 
pomáhali s přípravami a hladkým průběhem akcí.  
 
Zkrátka děkujeme všem, bez kterých by se „ušácké“ akce neobešly. 
 


