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Výroční zpráva 2015 

„Má-li někdo rád květinu, jedinou toho druhu na miliónech a miliónech hvězd, stačí mu, 

aby byl šťasten, když se na ty hvězdy dívá. Řekne si: Tam někde je má květina...“    

Malý princ 

Na úvod výroční zprávy Nazaretu za rok 2015 jsem vybrala citaci, kterou jsme použili 

v našem kalendáři pro rok 2016. K Malému princi myslím není co dodat, a tak prosím 

čtěte dál o tom, co všechno se nám dařilo. 

 

Kalendář 

Na přípravě Nazaretského kalendáře pro rok 2016 se podíleli téměř všichni 

zaměstnanci a klienti sociálních služeb Nazaretu – jsme skvělý tým. Předloha vznikla 

technikou suchého plstění z vlny, práce na ní trvala asi 20 hodin. Text napsala Magda, 

která se narodila bez rukou. 

Jako vždy jsme kalendáři chtěli dát něco navíc – letos to byla plstěná brož ve tvaru 

lišky, která byla součástí limitované edice kalendáře. Klienti denního centra a sociálně 

terapeutické dílny jich vyrobili celou stovku. Z kalendáře lze brož jednoduše sundat  

a dá se nosit. 

S kompletací kalendáře nám již poněkolikáté pomohli dobrovolníci z českobudějovické 

pobočky ČSOB Leasing a ten den u nás si užili. 

Kalendář jsme oficiálně představili v říjnu během Nazaretského setkání a originál jsme 
vydražili. Jeho novým majitelem se stal pan Václav Kroneisl, který nám napsal:  
„... děkuji za příjemně strávené odpoledne. Bylo mi ctí se na dražbě kalendáře podílet. 
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Už jej mám doma na zdi, je to skutečně nádherné dílo. Přeji Vám a celému Nazaretu 
hodně štěstí a úspěchů ve vaší tolik prospěšné činnosti.“ 

V Nazaretu se stále něco děje. Za uplynulý rok jsme společně změnili některé aktivity 

sociálních služeb a obohatili výrobky chráněných dílen o několik novinek. 

  

Sociální služby 

Denní centrum 

Pod vedením Ireny Malé se v denním centru se od jara 2015 věnujeme řadě nových 

činností, i když na keramické tvoření občas taky zbyde čas.  

Začali jsme s vařením – nic složitého, ale zvládneme naplánovat nákup na jednoduché 

pokrmy, jako jsou pomazánky, zeleninová polévka, těstovinový salát, koláč.  Společně 

s Irenkou zvládneme pokrmy připravit a pohostit ostatní osazenstvo Nazaretu. Snažíme 

se vařit alespoň jednou za dva týdny. Před vánoci jsme společně s uživateli sociálně 

terapeutické dílny napekli vánoční cukroví. 

V souvislosti s vařením se mnohem více věnujeme zdravějšímu životnímu stylu. 

V Nazaretu jsme měli několik přednášek na téma zdravá výživa, podstoupili jsme také 

měření tlaku a hladiny cholesterolu. To vše budeme pravidelně opakovat. 

V květnu jsme si pro radost uspořádali sportovní den. 

Hodně času věnujeme posilování a upevňování motorických dovedností – k tomu kromě 

práce s keramikou využíváme práci s vlnou – věnujeme se společně s klienty STD 

technice plstění z vlny. Naučili jsme se mokré i suché plstění a celé léto jsme strávili 

přípravou podkladu kalendáře Nazaretu na rok 2016 – o jeho úspěchu jste si přečetli už 

v úvodu.  

Podíleli jsme se na několika zakázkách – například jsme připravovali balíčky pro hosty 

Hospicové konference, kterou 24. září 2015 v Plzni pořádala Plzeňská diecéze CČSH 

ve spolupraci s Domácím hospicem Athelas. Hosté konference dostali výrobky, které 

vznikly v denním centru, sociálně terapeutické dílně a v chráněné keramické dílně 

v Nazaretu. 

Smyslem činnosti denního centra je pomáhat jeho klientům navazovat a udržovat 

společenský kontakt. K tomu slouží mimo jiné i návštěvy podobných zařízení v regionu 

– v loňském roce jsme byli například v Domově sv. Linharta v Chelčicích, ve Fokusu 

v ČB, navštívili jsme několik výstav v Borovanech, ale i výstavu klenotů krále Přemysla 

Otakara II. v Č. Budějovicích, několikrát jsme byli v knihovně, zajeli jsme také do ZOO 

Dvorec a do zahrady kolegyně Lucky, zúčastnili jsme se akce Štěstí s překážkou  

v Č. Budějovicích a s naším divadlem Kukačky jsme soutěžili na přehlídce Hry bez 

hranic v Prachaticích.  
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Sociálně terapeutická dílna 

Od března 2015 vede sociálně terapeutidkou dílnu paní Lucie Homolková. Kromě 

keramiky jsme se začali pod vedením Lucie věnovat i práci s vlnou technikou plstění. 

Společně s uživateli služeb denního centra jsme se naučili mokré i suché plstění z vlny 

– vyráběli jsme hlavně ozdobné gumičky do vlasů a velkou měrou jsme se podíleli na 

přípravě kalendáře pro rok 2016. 

Upevňujeme neustále pracovní návyky, které už máme, ale také se učíme nové věci. 

Na některých pracujeme společně s klienty denního centra – kromě již zmíněných 

balíčků pro hosty konference Athelas jsme vyrobili a pak zabalili dárečky pro 

zaměstnance Magistrátu Českých Budějovic (byly to keramické vánoční ozdoby), 

zabalili jsme vánoční zvonečky pro zaměstnance dm Drogerie Markt, podíleli jsme se 

na výrobě a balení ikon s vyobrazením Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského pro 

Plzeňskou diecézi CČSH v rámci Husova roku.  

Po letních prázdninách jsme se více věnovali přípravě výrobků na vánoční trhy – umíme 

krásné anděly, ozdoby, zvířátka. Vyráběli jsme také medaile pro běžce Silvestrovského 

běhu v Borovanech.  

 

Máme volnou kapacitu v obou sociálních službách, které poskytujeme. Případné 

zájemce o využití služeb denního centra nebo sociálně terapeutické dílny zveme 

k návštěvě.  

 

Arteterapie, muzikoterapie 

V rámci činnosti denního centra a sociálně terapeutické dílny probíhají pravidelně lekce 

arteterapie a muzikoterapie. Pro klienty jsou příležitostí k relaxaci, vyjádření svých 

pocitů, využívání různých výtvarných technik a tím k procvičování a upevňování jemné 

motoriky. Zpěv a hra na hudební nástroje přispívají k celkové pohodě. Za vedení lekcí 

děkujeme Ivaně Urbanové, Ireně Malé, Kateřině Hájovské a ZUŠ Borovany 

Muzikoterapii výrazně obohatily nové hudební nástroje a zpěvníky, které jsme pořídili 

z grantu od Rotary Clubu v Č. Budějovicích.  

 

Chráněné dílny 

V keramické a textilní chráněné dílně zaměstnáváme celkem 25 zaměstnanců se 

zdravotním postižením, to je 75 procent z celkového počtu zaměstnanců. 

V Borovanech provozujeme keramickou chráněnou dílnu. Neustále inovujeme naše 

výrobky, malířky mají řadu nových nápadů na dekor a na keramiku malují nádherné 

a neopakovatelné obrázky; jejich rukopis už někteří zákazníci na trzích bezpečně 
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rozpoznají. Jedinečné jsou naše keramické hodiny, které maluje Ditta Kůtová, jedinečné 

jsou i glazované květináče a truhlíky formované z kuliček a spirál nebo s dekorem 

domečků a zahrad. Unikátní jsou výrobky našich nevidomých kolegyň Hanky a Lenky, 

které vyrábí tvarovanou užitkovou keramiku z kuliček a spirál.  

Na hrnčířském kruhu vznikají čajové konvice, hrnky, podšálky a další výrobky, které pak 

také dále malujeme – oblíbený je třeba dekor levandule. V neposlední řadě vyrábíme 

liturgické soupravy pro církevní účely.  

Chráněná keramická dílna získala řadu nových zakázek – vyráběli jsme pro Hypoteční 

banku, dm Drogerii Markt, Ritualle Caffé, Magistrát města Č. Budějovice, pro řadu 

infocenter v regionu. 

V Trhových Svinech máme textilní chráněnou dílnu, kde vznikají ručně tkané koberce, 

ruční výšivky, šijeme zde tašky, kuchyňské zástěry a chňapky, polštáře. Součástí dílny 

je obchod a odsud také posíláme zboží, které si zákazníci nakupují na internetovém 

portále Flér. Díky novému šicímu stroji můžeme rychleji reagovat na poptávku v oblasti 

textilní výroby. Šili jsme například kuchyňské zástěry pro kurzy vaření, které pořádala 

Akademie léčivé výživy.  

 

Ateliér 

V zahradě borovanského kláštera využíváme prostor bývalého skleníku a nabízíme zde 

výtvarnou aktivitu pro děti i dospělé Namaluji si... Kdokoli si zde může sám namalovat 

hrnek, misku, talíř, oblíbené jsou také zvonečky, svícny nebo vázičky. V roce 2015 

navštívilo v letní sezóně Ateliér na 600 návštěvníků – většinou turistů, kteří v regionu 

trávili dovolenou, ale také návštěvníků akcí jako Borůvkobraní nebo Ovčácké slavnosti. 

Přivítali jsme ale i děti ze školy v přírodě, které přijely do Borovan z Prahy. Aktivitu jsme 

také vezli za dětmi do školy na Dobré Vodě u Č. Budějovic. Ti všichni dohromady 

namalovali přes tisíc kusů keramiky a nic se nerozbilo ani neztratilo  
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Volnočasové aktivity 

Nazaret nabízí řadu rukodělných kroužků a kurzů pro děti i dospělé z okolí. Velmi 

oblíbené jsou keramické kroužky – celoroční i víkendové. Děti i dospělí během nich 

tvoří naprosto unikátní díla.  

Také o naše víkendové kurzy je zájem – v loňském roce jsme nabídli kurzy drátování, 

dva víkendové keramické kurzy, plstění z vlny, košíkářský kurz, výroba figurek 

z kynutého těsta, výroba figurek z kukuřičného šustí.  

 

Půjčovna kompenzačních pomůcek 

Stále provozujeme půjčovnu kopenzačních pomůcek, kterou jsme doplnili o nový 

mechanický vozík. Pomůcky půjčujeme bez zálohy a za nízké ceny. V roce 2016 ji opět 

doplníme nejvíce žádanými pomůckami. 

 

Praxe – JČU 

Nazaret je klinickým pracovištěm Teologické fakulty Jihočeské univerzity, celkem 

pravidelně u nás probíhají praxe studentů sociálních oborů. Usilujeme o to, aby praxe 

byly přínosem pro obě strany. V roce 2015 v Nazaretu mělo praxi 8 studentů.  

 

Trhy 

Veřejně prezentujeme naši práci nejčastěji na trzích a volnočasových akcích v blízkém 

i vzdálenějším okolí. V roce 2015 jsme se účastnili 30 trhů a jiných prodejních akcí, 

včetně několikadenních adventních trhů.  

V září jsme se také účastnili akce Štěstí s překážkou, která proběhla na náměstí  

v Č. Budějovicích a kde se široké veřejnosti představilo 16 neziskovek z regionu, které 

se věnují sociální práci. I zde jsme prezentovali sociální služby, které poskytujeme  

a samozřejmě také výrobky našich chráněných dílen. Štěstí s překážkou se zúčastnili 

také někteří naši klienti a zaměstnanci chráněných dílen.  
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Den otevřených dveří 

V červnu jsme uspořádali Den otevřených dveří a Jarmark naziskovek. Všichni měli 

možnost prohlédout si naše dílny. Proběhla také krátká pobožnost k desátému výročí 

Nazaretu – poděkování za ní patří panu Karlu Filipovi. Program nám trochu zkazilo 

počasí, ale i tak jsme si užili vystoupení hudebních skupin, Kukaček, divadla. Svou práci 

jsme veřejnosti představili my i řada spřízněných neziskovek z okolí.  

 

Koncerty 

V roce 2015 jsme uspořádali tři benefiční koncerty: Novoroční (vystoupilo vokální 

folkové kvarteto Přelet M.S. a folková skupina Lakomá Barka), Májový (vystoupila 

skupina Nitky) a Adventní (vystoupila skupina X-tet). Výtěžek z koncertů nám pomohl 

financovat provoz denního centra s sociálně terapeutické dílny.  

 

Putování s oslem 

Proběhl již 16. ročník tábora pro handicapované. Zázemí měl v penzionu v Lutové u 

Chlumu u Třeboně. Počasí přálo procházkám po okolí i výletům za poznáním. Obrovský 

dík patří dobrovolníkům, bez jejichž nezištné pomoci by pořádání tábora nebylo možné.  

 

 

Nazaretské setkání  

V říjnu jsme pořádali již třetí Nazaretské setkání v Trhových Svinech. Byla to příležitost 

k tomu ukázat veřejnosti, co děláme a zároveň strávit příjemný večer ve společnosti lidí, 

kteří nás podporují. Pan Karel Filip také připravil výstavu fotek a kronik z minulých 

ročníků tábora pro handicapované Putování s oslem. 

Večer začal tanečním vystoupením našich Kukaček. Užili jsme si představení Divadla 

Studna, děti tvořily ve výtvarné dílničce, poslechli jsme si skupinu Brusný kotouče 

a vyřádili se na tanečním parketu.  
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S naší prací se veřejnost mohla seznámit také v kulturním domě v T. Svinech, kde jsme 

celý měsíc před Nazretským setkáním vystavovali výrobky našich chráněných dílen; 

součástí výstavy byly také fotografie naší činnosti.  

 

Kukačky 

V lednu jsme pilně nacvičovali nové tance – jeden irský a dva cikánské pro novou 

sezónu 2015.  Poprvé jsme je předvedli 31. ledna na plese Dobré vůle pro Domeček 

v Trhových Svinech.  A v únoru také na plese v Arpidě v Českých Budějovicích. 

V dubnu jsme vyjeli do domova pro seniory v Chvalkově, kde jsme zahráli pohádku 

Princezna ze mlejna a zatančili. 

V květnu a červnu jsme secvičili sestavu určenou na spartakiádu, kterou v červnu 

pořádalo zařízení sociálních služeb Stroom Dub u Prachatic a které jsme se také 

zúčastnili. Hned další den nás čekalo domácí vystoupení na našem Jarmarku 

neziskovek v Borovanech, kde jsme zahráli pohádku a zatančili. 

Přes letní měsíce jsme si udělali prázdniny a hned v září nás čekalo taneční vystoupení 

v Třeboni na festivalu zdraví. V říjnu jsme se postarali o předtančení na Nazaretském 

setkání v Trhových Svinech. Také jsme vyjeli do Domu s pečovatelskou službou  

v Dobré Vodě u Stropnice, kde jsme zahráli pohádku a zatančili. Pohádku Princezna ze 

mlejna jsme také hráli pro seniory v Borovanech na jejich podzimním setkání.  

A v listopadu jsme začali nacvičovat nové divadlo podle filmu Limonádový Joe, se 

kterým jsme vystoupili na soutěžní přehlídce v Prachaticích. Poslední vystoupení bylo 

ve Zdravotní škole v Českých Budějovicích v prosinci, kde Hanička Špuláková a Martin 

Chmelař zahráli a zazpívali právě písničky z filmu Limonádový Joe. 

Soubor vede Marie Kabeláčová a jeho členy jsou někteří klienti a zaměstnanci Nazaretu 
a řada dobrovolníků.  
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Husův rok 

Nelze nezmínit účast Nazaretu na řadě vzpomínkových akcí, které se věnovaly odkazu 

Mistra Jana Husa. Vážíme si toho, že jsme se mohli těchto akcí účastnit – byli jsme na 

pouti v Sázavě, na slavnostním otevření Husova domu v Husinci, účastnili jsme se 

vzpomínkového programu na Staroměstském náměstí v Praze. Všude jsme mohli 

představit služby, které poskytujeme lidem s postižením, stejně jako výrobky našich 

chráněných dílen. Prodej výrobků nám významně pomáhá poskytovat sociální služby 

v našem denním centru a sociálně terapeutické dílně.  

Pro Plzeňskou diecézi CČSH jsme k výročí mučednické smrti Mistra Jana Husa vyrobili 

ikony s vyobrazením Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského. Podklady dodala 

Plzeňská diecéze.   

V našich dílnách vznikly také desítky malovaných hrnků s vtipným vyobrazením husitů, 

vyrábíme je pravidelně pro Jihočeské muzeum.    

 

Boccia 

S integrovanou bociiou jsme se poprvé setkali v roce  2012 na přátelském turnaji ve 

sportovní hale v Českých Budějovicích. Už přesně nevím, kolik týmů v ten den soupeřilo 

a dokonce si nevzpomínám ani na to, jaké místo jsme obsadili. Co ale vím přesně je to, 

že nás boccia chytla a dodnes nás velmi baví. Kdo netuší o čem je řeč, tak boccia je 

velmi podobná hra jako petanque, ovšem hraje se v sedě, aby měli všichni stejné 

podmínky, hrajeme v hale a místo kovových koulí používáme kožené míčky. Jak už 

jsem zmínila, hra je pro nás nejen zábavná, ale zdokonalujeme se při ní v koordinaci 

pohybů, odhadu vzdálenosti a v neposlední řadě také trpělivosti a smyslu pro týmovou 

spolupráci. 

Díky nadšencům z českobudějovické Arpidy se v roce 2013 rozjela Jihočeská liga  

v integrované boccie. My jsme neponechali nic náhodě a poctivě 2x týdně trénovali. 

Než ostatní pochopili, že trénink je důležitý, všechny jsme válcovali. Jmenujeme se 

Borovanští borci a rozhodně děláme Borovanům čest. Můžeme se směle zařadit 

k úspěšným borovanským sportovcům. 

Při turnajích I. Ligy jsme se pravidelně umísťovali na předních místech, i když na 

medailové umístění se nám dosáhnout nepodařilo. 

V loňském ročníku jsme kvůli mému organizačnímu pochybení navíc sestoupili z I. ligy 

do II. To se nám vůbec nelíbilo a tento ročník v II. lize jsme věnovali usilovnému 

tréninku a novým tréninkovým metodám.To všechno přineslo ovoce a II. ligu jsme 

s přehledem vyhráli a postoupili jsme zpátky do I., kam, jak jsme dokázali, právem 

patříme. 

Mimo Jihočeské I. ligy jsme se zúčastnili v roce 2014 a 2015 turnaje ve Frymburku, kde 

jsme v obou ročnících vybojovali 3. místo. Letos jsme měli v plánu postoupit alespoň  
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o stupínek výš, když už by to nešlo líp, ale turnaj se z organizačních důvodů nekonal. 

Zato jsme si opět užili přátelský turnaj v českobudějovické sportovní hale, kterého se 

zúčastnilo 16 týmů a nám vítězství uniklo jen o vlásek. Z druhého místa jsme měli 

velkou radost nejen my, ale i naši fandové z dílny Nazaret, kteří nás celou dobu 

povzbuzují a podporují. Velmi jim za to děkujeme. 

O prázdninách si dovolíme trochu oddychu, ovšem o to větší úsilí budeme věnovat 

shánění sponzorů, protože bychom do nové sezóny rádi vyrazili v nových týmových 

dresech a finance na dopravu a startovné by se nám také hodily. Pokud někoho náš 

příběh zaujal a chtěl by Borce finančně podpořit, budeme rádi za jakýkoli příspěvek. 

Číslo účtu: 571374399/0800, do zprávy pro příjemce prosím uveďte „Borci“. Děkujeme.                                                                                             

 

 

 

 

Dobrovolníci 

To všechno bychom nemohli zvládnout bez nezištné pomoci řady dobrovolníků, kteří 

nám pomáhali na trzích, při akcích jako Den otevřených dveří, Putování s oslem – tábor 

pro lidi s postižením, taneční soubor Kukačky, pomoc se zajištěním provozu Ateliéru, 

kompletace kalendáře. Celkem nám dobrovolníci věnovali  2200 hodin svého času. 

Děkujeme.  
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Podpora 

Sociální služby bychom nemohli poskytovat bez dotací Ministerstva práce a sociálních 

věcí a Jihočeského kraje. Zaměstnávání lidí se zdravétním postižením významně 

podporuje Úřad práce ČR.  

V roce 2015 jsme mohli díky podpoře Nadace Divoké husy zefektivnit skladové 

hospodářství – zavedli jsme nový elektronický skladový systém včetně čteček čárových 

kódů.   

Neobešli bychom se ani bez podpory, které se nám dostává od našich příznivců - 

jednotlivců, úřadů, firem, nadací.  

Finanční dary - jednotlivci 

Karel Filip; Jana Květounová; Karel Sýkora; Lenka Sýkorová; Petr Vávra; Vladimír Kebl; 

Ing. Pavel Candra – Borovany; Ing. Pavel Candra – Libín; Jaroslav Vlček; MUDr. 

Martina Hourová; Petr Chytil; Helena Zezulová; Martin Jindra; Václav Kroneisl; Tomáš 

Burian; Miroslav Maroušek; Alena Mrázová; Vladimír Guth; Ing. Vrána; dobrovolníci 

z Putování s oslem; Eva Tyrnerová; J. Drupi; p. Plocarová; Marika Vydrová; Kateřina 

Špilauerová Hájovská 

Finanční dary – spolky; sdružení; firmy; nadace 

Sdružení Růže; Město Borovany; Město Trhové Sviny; IA DENT; s.r.o. Borovany; Klub 

tradic Borovany; MAHAPERO Borovany; KFT Kaplice s.r.o.; Rotary Club Č. Budějovice; 

Sdružení Růže; Bentex Plasty s.r.o. Borovany; Český svaz žen Borovany; ZOD 

Borovany; Gynekologie Gynathea; Nadace Divoké Husy; Marius Pedersen s.r.o.; Lesy 

ČR; a.s.; NO CČSH Rudolfov; NO CČSH Praha – Vinohrady, Vicenské společenství 

Borovany 

Věcné dary 

Regenerační a rehabilitační centrum Borovany; Hasiči Borovany; ZOD Borovany; 

Autobazar H+H Borovany; Květinářství Baštýřová Borovany; Autoservis Petráš 

Ledenice; Manda Ledenice; Uhelné sklady Borovany; Klub tradic Borovany; Stavebniny 

Borovany; Restaurace Staročeská T. Sviny; U Bílého Anděla T. Sviny; Kavárna Kousek 

T. Sviny; Dita Morongová Masáže T. Sviny; Jitka Graňová T. Sviny; Oční optika T. 

Sviny; Masáže Mikulková T. Sviny; Zlatnictví Korčák T. Sviny; Veselý pejsek T. Sviny; 

Autoservis Popp T. Sviny; Autoservis Kubík Čížkrajice; Tibor Rys D. Lhotka; Pneu 

servis T. Sviny; Stavebniny Paderta T. Sviny; Květinářství Ferenčík T. Sviny; 

Kadeřnictví T. Sviny; Ladislav Vávra Čížkrajice; Greiner Real Estate T. Sviny; OD Typ 

T. Sviny; Cukrárna T. Sviny; Domácí potřeby Helmichová  Č. Budějovice; Gušlbauer 

domácí potřeby T. Sviny; TFK Filip servis T. Sviny; Hodinářství Mařík T. Sviny; ASB 

Grünland Žár; Doppler T. Sviny; Večerka Zámečník T. Sviny; Radek Pfudl; Efko CZ 

s.r.o., Veselí nad Lužnicí; Psi Chrášťanský Č. Budějovice; Josef Štantýský, Čížkrajice; 

Petr Kaucký, Borovany 
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 Hospodaření Nazaretu v roce 2015 

 

Příjmy (Kč) Výdaje (Kč) 

 

Tržby za vlastní 
výrobky 

1267734,- Mzdové náklady  3048608,- 

Dotace Jč Kraje -
Individuální projekt  
na podporu STD 

325890,- Zákonné zdravotní 
a sociální pojištění 

898670,- 

Dotace MPSV ČR 822600,- Ostatní soc. 
náklady 

9827,- 

Dotace mezd - 
Úřad práce  

1919929,- Spotřeba energií 242654,- 

Dotace Jč Kraje – 
podpora kultury 

20000,- Spotřeba materiálu 456500,- 

Veřejná sbírka 33918,- Opravy a údržba 41787,- 

Tříkrálová sbírka 11602,- Ostatní služby 372211,- 

Dary právnických 
osob 

204014,- Cestovné 14434,- 

Dary fyzických 
osob 

192040,- Reprezentace 7823,- 

Dotace Město 
Borovany 

28600,- 
 

Ostatní náklady 522,- 
 

Dotace Město 
Trhové Sviny 

5000,- Odpisy DHIM 101778,- 

Dotace Sdružení 
Růže 

80000,- DPH 138311,- 

Kroužky, víkendové 
akce, kurzy, 
půjčovné, platby od 
klientů, tábor pro 
postižené 

330732,-   

Tržby z prodeje 
majetku 

7500,-   

Změna stavu zásob 134111,-   

    

    

Celkem 5383670,- 
 

 5333125,- 
 

 

Hospodářský výsledek: 50545,-  
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Nazaret, středisko DM CČSH 

 

Lidé 

Zřizovatel:     CČSH 

Středisková rada:  

Mgr. Ludmila Šimonová   předsedkyně střediskové rady 

Mgr. Marie Verboon Filipová vedoucí organizace 

Marie Káplová   účetní 

Markéta Hospodářská  administrativa 

Marie Kabeláčová   vedoucí sociálních služeb 

Irena Malá    vedoucí denního centra 

Lucie Homolková   vedoucí sociálně terapeutické dílny 

Eva Chadtová   vedoucí dílen, keramické kroužky pro děti 

Jitka Štanglová   vedoucí keramické dílny, kroužky pro dospělé 

Iveta Nováková   vedoucí výtvarné dílny 

Jarka Bártová   vedoucí textilní dílny, obchod, Flér 

Jaroslav Síkora   údržba 

 

 

 

 

„Na římsu tvého okna 

ať vždy dopadá sluneční paprsek,  

a v tvém srdci ať je jistota, 

že po dešti přijde duha.“ 

Staré irské požehnání 
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Nazaret, středisko DM CČSH 

Žižkovo nám. 1, 373 12 Borovany 

IČO 73633321, DIČ CZ73633321 

Tel.: 603175004, 736711253, 380123602 

e-mail: nazaretdilna@centrum.cz 

www.nazaret.cz 

 

Obchod: Nové Město 186, 374 01 Trhové Sviny 

Tel.: 733795618 

e-mail: nazaretdilna@seznam.cz 

 

Číslo účtu: 571374399/0800 

 

      

                 

                         

Za podporu děkujeme: 

 

"Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III." 

 

http://www.nazaret.cz/
mailto:nazaretdilna@seznam.cz

