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Úvodní slovo 
Rok je relativně dlouhá doba a dá se během něj stihnout mnoho věcí. Ani my jsme nezahálely 

a s chutí se pustily do práce. Opět jsme tvořily, setkávaly se, připravovaly program pro Vás. Dovolím si 

vyzdvihnout několik velmi důležitých okamžiků pro náš spolek. Začnu tím, že do roku 2014 

vystupovalo UCHO ještě jako občanské sdružení. Abychom vyhověly novému občanskému zákoníku, 

požádaly jsme počátkem února o změnu právní formy na spolek. Změny proběhly velmi rychle a tak 

k 8. 3. 2014 bylo UCHO oficiálně změněno na zapsaný spolek tedy UCHO, z.s. 

Následovalo několik akcí, které se uskutečnily většinou v prostorech kulturního domu v Tlumačově, 

dílna pro klientské rodiny rané péče diakonie Stodůlky Praha se tentokrát konala v Lůčkovicích 

u Blatné, kde jsme také nechyběly. Pouze jednu akci jsme byly nuceny zrušit, a to pro nedostatek 

„účastníků“, touto akcí bylo Vítání občánků v Tlumačově.  

Tím ale úplně nejdůležitějším okamžikem v tomto roce bylo získání prostor ve Společenském 

a vzdělávacím centru ve Kdyni. Dvě krásné místnosti, které nám pomohlo město Kdyně částečně 

vybavit nábytkem, se postupně během podzimního času proměňovaly v Centrum Ouško. S prostory 

má náš spolek velké plány. Nejen že jsme získaly prostor pro naše setkávání, zároveň jsme opět 

o krok blíž k naší vizi, kterou je registrace sociálně aktivizační služby pro děti se zdravotním 

postižením. Doufáme, že se nám vše podaří podle našich představ.  

 

Lenka Ticháčková 

Předseda UCHO, z.s. 
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Základní informace o UCHO, z.s. 
UCHO, z.s., je spolek, který je registrovaný u spolkového rejstříku Krajského soudu v Plzni pod 

spisovou značkou L 6335. Spolek působí především v obci Tlumačov u Domažlic a od podzimu roku 

2014 i ve Kdyni. Jedním z hlavních cílů spolku je podpora volnočasových aktivit dětí, dospělých 

i seniorů, podpora dětí s hendikepem a pořádání charitativních akcí. 

 

Sídlo 
Tlumačov 35 

344 01 Domažlice 

 

Organizační struktura 

Členská schůze 

 Homolková Marie, Ing. 

 Kučerová Lenka 

 Maierová Ludmila, DiS. 

 Pivoňková Andrea 

 Ticháčková Lenka 

 

Výbor spolku  

 Homolková Marie, Ing. 

 Maierová Ludmila, DiS. 

 Pivoňková Andrea 

 Ticháčková Lenka 

 

Předseda spolku (statutár) 

 Ticháčková Lenka 

 

Místopředseda spolku 

 Homolková Marie, Ing. 
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Základní cíle spolku 
 Podpora aktivního a kreativního trávení volného času dětí, dospělých a seniorů, což je 

hlavním posláním spolku. 

 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 spolku 
 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. 
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Činnost v roce 2014 
Náš spolek se v roce 2014 zúčastnil 9 akcí. Z toho bylo 8 akcí pořádáno naším spolkem. Plánovaná 

akce – Vítání občánků, pořádané v rámci partnerské smlouvy s obcí Tlumačov, bylo zrušeno pro malý 

počet nových občanů obce. Na jednu akci jsme byli pozvaní jako hosté.  

 

Prvním počinem roku 2014 bylo odpoledne plné zdraví. Akce s názvem Zdravě a aktivně přivedla 

do Podveského mlýna 15 žen, které se rozhodly strávit odpoledne s paní Věrou Pillmannovou, a které 

se chtěly dozvědět mnoho zajímavého z oblasti zdraví, diet, stravovacích návyků a podobně. 

Odpoledne doplnila paní Myšková plesovým líčením.  

 

 

V březnu se konalo Marcipánování, tentokrát na téma „dětské dorty“. Všem již známá paní 

Trefancová opět předvedla kouzlení s mléčným marcipánem. O tuto akci byl již tradičně velký zájem.  
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Koncem března se uskutečnilo Drátování s drátenicí paní Soukupovou. Tato akce byla částečně 

ovlivněna co do počtu účastníků útokem bacilů střevní chřipky, ale i v menším počtu se dají vyrábět 

krásné výrobky a akci vidíme jako velmi úspěšnou. 

 

 

Velikonoční prázdniny poskytly již tradičně prostor pro jarní dětskou dílnu. Téměř dvě desítky dětí 

vyráběly v sále KD Tlumačov kartonové ovečky a velikonoční rámované obrázky. Na dílničce se sešly 

děti nejen z Tlumačova, ale i z blízkého okolí.  

 

 

Za velmi podařenou akci považujeme naši oslavu Dne dětí. Tlumačovský puchejř aneb Divoký západ 

po Chodsku svým prvním ročníkem přilákal do naší obce přes 60 soutěžících dětí, jejich mladší i starší 

sourozence a rodiče. Na téměř 3 km dlouhé trase společně plnili různé úkoly a v cíli si opékali buřtíky. 

Počasí nám přálo a to bylo hlavní. Věříme, že i další ročník bude úspěšný. 
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Již tradiční akcí se stalo pořádání tvořivé dílničky pro klientské rodiny Rané péče Diakonie Stodůlky 

na jejich pobytu. Tentokrát jsme vyrazily směrem na Lúčkovice u Blatné. Dětem jsme dovezly 

naškrobenou pytlovinu, kterou si vymalovaly temperovými barvami a ozdobily látkovými rybičkami. 

Dílka to byla opravdu povedená. Děti byly moc šikovné a každý má nyní doma svoje „moře 

z prázdnin“. 

  

 

Po prázdninách byl náš spolek opět přizván k účasti na Dni pro zdraví a Dni sociálních služeb. Zde 

jsme již mohli prezentovat nově získané prostory pro vytvoření Centra Ouško ve Kdyni. Více informací 

k Centru Ouško naleznete v samostatné zprávě.  

 

 

Stejně jako patří jarní dětská dílnička k velikonočním prázdninám, tak i k podzimním prázdninám se již 

tradičně jedna váže. Na podzimní dílničce se sešel hojný počet dětí, ale i hojný počet rodičů. Sál KD 

se příjemně zaplnil, velmi krásně se nám pracovalo na ruličkových výrobcích, jako byl např. motýl, 

medvěd, sovička nebo podzimní skřítek.  

  



 
8 

 

Poslední akcí roku byl třetí ročník Prodejní vánoční výstavy. Velmi nás potěšilo, že o naši akci vzrostl 

oproti loňsku zájem a my mohli na výstavě přivítat bez mála 500 návštěvníků. I řady výstavců 

a prodejců se rozrostly, takže za víkend se v sále KD Tlumačov vystřídalo 21 vystavujících 

či prodávajících. Nechyběly věci tradiční jako koření, drátované zboží, řezbář, ale přibylo i nových věcí 

např. háčkované hračky, scrapbook, nové korálky apod.  

 

 

K našim průběžným akcím patří sbírání víček pro ty, kteří to potřebují. Téměř ¾ roku jsme ještě dál 

sbírali víčka pro Kristýnku Kačabovou, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Po dohodě s jejími rodiči, 

Kristýnka přenechala „svých 13 pytlů“ s víčky kamarádům, kterými jsou Domažličtí onkoláčci.  

Předání víček proběhne během února 2015. Sbírka stále běží, hlásí se nám i nový „sběrači“ a jsme za 

to velmi rádi.  

 

Další průběžnou akcí je sbírka Brýlí pro Malawi, kterou zaštiťuje International Humanity. V letošním 

roce jsme odeslali na přeměření do optiky v Českém Těšíně přes 20 kg brýlí – což na ks čítá 586 ks 

a to dioptrických a slunečních brýlí. I v této akci nadále pokračujeme a sbíráme, a to nejen my, 

ale  Svaz tělesně postižených z Horšovského Týna, který pro nás vlastní iniciativou zřídil sběrné místo 

v Horšovskotýnském „íčku“. Za což jim patří upřímné poděkování.  
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Vznik Centra Ouško 
Zrekonstruovaná budova Společenského a vzdělávacího centra ve Kdyni v Masarykově ulici 

s bezbariérovým přístupem a výtahem ukrývá dvě nádherné místnosti, které se závěrem roku 2014 

proměnily v Centrum Ouško.  

   

 

Město Kdyně, v čele se starostou panem Löffelmannem, nám vyšlo velmi vstříc v projektu Centrum 

Ouško a místnosti částečně vybavilo nábytkem, kobercem do relaxačního koutku a magnetickou 

tabulí. Díky sponzorskému daru od Obce Česká Kubice jsme mohly začít částečně vybavovat získané 

prostory. Z daru jsme nakoupily sedací/lehací vaky, odborné knihy, výtvarné potřeby, materiály pro 

výrobu dekorací, ale i věci potřebné v běžném provozu - odpadkové koše, úklidové a hygienické 

potřeby a mnoho dalšího. Knihovna s odbornou literaturou se postupně plní publikacemi, které byly 

zakoupeny ze sponzorského daru Obce Česká Kubice a částečně nám věnovalo KNIHCENTRUM 

publikace jako sponzorský dar. 
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V polovině prosince 2014 přibyly do Centra Ouško nové stoly a židle. Zakoupily jsme 6 stolů 

s dřevěnou deskou v odstínu třešeň a 24 židlí s čalouněním v různých barvách, a to vše z výtěžku 

třetího ročníku Prodejní vánoční výstavy. 

  

 

Knihovna s odbornou literaturou 
Knihovna s odbornou literaturou se stále doplňuje odbornými publikacemi a čítá zatím 84 ks odborné 

literatury. Odborné publikace v knihovně Centra Ouško jsou zaměřeny především do oblastí, které 

zajímají rodiče a osoby pečující o děti s hendikepem. Jde například o publikace zaměřené na 

pedagogiku, speciální pedagogiku, alternativní komunikaci, dále o knihy k jednotlivým druhům 

postižení u dětí, knihy o různých typech diet, cvičení, publikace určené svým obsahem k nácviku 

grafomotoriky, kreativnímu tvoření s dětmi a několik odborných časopisů. Knihovna získala darem i 

dvě publikace psané Braillovým písmem a mnoho dalších. Aktuální seznam knih je k dispozici na 

webových stránkách spolku. 

 

Nové logo pro Centrum Ouško: 

 

 

  



 
11 

 

Výsledek hospodaření v roce 2014 
UCHO, z.s., jako nezisková organizace vede účetnictví ve zjednodušeném stavu, a to v souladu 

se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. Rozpočet spolku se odvíjí od typů akcí a přijatých finančních 

obnosů. Veškeré finanční prostředky, které UCHO, z.s., v roce 2014 získala, byly a budou použity 

na úhradu nákladů spojených s konáním jednotlivých připravovaných akcí a nákladů spojených 

s provozem a hladkým chodem spolku. 

Přehled o peněžních nákladech a výnosech spolku v roce 2014: 

 

Tabulka 1 - Náklady spolku v roce 2014 

NÁKLADY Kč 

Spotřeba materiálu         10 693 Kč  

Nákup vybavení (vč.kancelář.,technic.)         58 308 Kč  

Občerstvení určené k prodeji              400 Kč  

Platby za dílo           3 840 Kč  

Propagace, reklama           5 361 Kč  

Odborné služby              651 Kč  

Ostatní služby           2 007 Kč  

Bankovní poplatky           1 088 Kč  

Jiné ostatní náklady                 0 Kč  

Náklady celkem         82 348 Kč  

 

Graf 1 - Náklady spolku v roce 2014 - procentuální vyjádření 
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Tabulka 2 - Výnosy spolku v roce 2014 

VÝNOSY Kč 

Členské příspěvky           1 000 Kč  

Příjmy ze vstupů pořádaných akcí         25 774 Kč  

Prodej občerstvení, rukodělných výrobků         22 919 Kč  

Přijaté granty, dotace, sponzorské dary         30 000 Kč  

Ostatní (úroky, bonus za vedení B.Ú.)              802 Kč  

Výnosy celkem         80 495 Kč  

 

Graf 2 - Výnosy spolku v roce 2014 - procentuální vyjádření 

 

 

Hospodářský výsledek 
 

Tabulka 3 - Hospodářský výsledek spolku za rok 2014 

Náklady celkem 82 348 Kč 

Výnosy celkem 80 495 Kč 

HV - 1 853 Kč 

 

Ztráta v roce 2014 vznikla z důvodu zařizování a vybavování Centra Ouška viz. níže přehled majetku 

spolku. 

Přehled majetku spolku 
Spolek nově vlastní dlouhodobý drobný hmotný majetek, a to 24 konferenčních židlí, 6 konferenčních 

stolů a 1 kancelářské křeslo v celkové hodnotě 31 425,- Kč. 

Spolek dále v roce 2014 zakoupil potřebnou kancelářskou techniku, a to 2 ks laserových černobílých 

multifunkčních tiskáren značky Samsung v celkové hodnotě 9 040,- Kč  
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Přehled čerpání finančních prostředků získaných ze sponzorských darů, 

grantů a dotací 
 

Tabulka 4 - Přehled čerpání finančních prostředků získaných ze sponzorských darů 

Sponzorské dary Kč 

obec Česká Kubice 30 000,00 Kč  

Sponzorské dary celkem 30 000,00 Kč  

 

Sponzorský dar od obce Česká Kubice 

Obec Česká Kubice věnovala spolku v roce 2014 celkem 30 000,- Kč.  

Za pomoci sponzorského daru jsme nakoupili základní vybavení relaxačního koutku, potřebné 

materiální vybavení do Centra Ouško a papírenský a výtvarný materiál, který využijeme při 

aktivizačních a kreativních dílnách. Další část sponzorského daru byla využita na propagační činnost 

a nákup kancelářské techniky, a to 2 ks laserových černobílých multifunkčních tiskáren. 

Tabulka 5 - Přehled čerpání finančních prostředků ze sponzorského daru od obce Česká Kubice 

POLOŽKA CENA 

Výtvarný materiál a potřeby  2 399,00 Kč 

(nůžky, pastelky, fixy, terapeutické štětce, lepidla, nevylévací kelímky ... )    

Vybavení prostoru dílničky 1 378,00 Kč 

(odpadkové koše, dekorační sítě, kolíčky, háčky na ručníky, zarážky dveří, 
rohože, hodiny ...) 

  

Vybavení relaxačního koutku 5 215,00 Kč 

(polštáře, sedací/lehací vaky, přikrývky ...)   

Úpravy prostředí 1 536,00 Kč 

(neprůhledné folie do oken, dekorace na okna, látky na koláž, kapsář ...)   

Kancelářské potřeby 2 055,00 Kč 

(obálky, kancel. papír, schránka, židle ...)   

Knihy do odborné knihovny 1 998,00 Kč 

(knihy, folie na obalení, štítky ...)   

Hygienické a mycí prostředky 277,00 Kč 

(mýdla, kartáčky na ruce, mycí a úklidové prostředky, hadry na podlahu, 
houbičky, smeták, lopatka a košťátko, smeták ... ) 

  

Ostatní  1 979,00 Kč 

(konvice, hrnečky ... )  

Propagace 4 123,00 Kč 

(provoz webových stránek, vizitky, vstupní cedule, informační letáky ...)   

Kancelářská technika 4 040,00 Kč 

laserová černobílá multifunkční tiskárna značky Samsung  

CELKEM 25 000,00 Kč 
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Finanční příspěvky 
 

Tabulka 6 - Přehled čerpání finančních příspěvků 

Finanční příspěvky Kč 

město Kdyně 5 446,00 Kč  

obec Tlumačov 1 994,00 Kč  

Finanční příspěvky celkem 7 440,00 Kč  

 

Finanční příspěvek od města Kdyně 

Díky vstřícnému kroku města Kdyně mohlo vzniknout Centrum Ouško. Město Kdyně nám poskytlo 

prostory v zrekonstruované budově Společenského a vzdělávacího centra v Masarykově ulici 

ve Kdyni, které částečně vybavilo nábytkem a magnetickou tabulí. Město také přispělo spolku 

finančním darem v celkové částce 5 446,- Kč, který byl využit k nákupu koberce do relaxačního 

koutku.  

 

Finanční příspěvek od obce Tlumačov 

Obec Tlumačov podporovala spolek v rámci kreativních dětských dílniček a na nákup materiálního 

vybavení přispěla částkou 1 994,- Kč. Dále obec Tlumačov podporuje spolek bezplatným 

poskytováním pronájmu prostor kulturního domu v Tlumačově včetně zproštění nákladů na energie. 
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Poděkování 
UCHO, z.s., děkuje všem aktivním partnerům, dárcům a sponzorům v roce 2014. 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! 

 

Tabulka 7 - Seznam sponzorů v roce 2014 

SPONZOŘI v roce 2014 

DŮM KNIHY KNIHCENTRUM 
 
 
 

 
 

GRADA PUBLISHING 
 
 
 

 
 

Město KDYNĚ 

 
 

NAKLADATELSTVÍ PORTÁL 

 
 

Obec ČESKÁ� KUBICE 
 
 
 
 

http://www.kubice.cz/obec/ 
 

Obec TLUMAČOV 

 
 

TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE PETR HLAVSA,  
Chodov 6, Trhanov 345 35 
 
 
 

http://pracesedrevem.webnode.cz 

TechUp s.r.o. 
 
 
 
 

 

 

http://www.kubice.cz/obec/
http://pracesedrevem.webnode.cz/

