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INFORMAČNÍ ČÁST
1. Úvod
Máme za sebou teprve krátkou existenci. Sdružení bylo založeno v dubnu 2012. Naším
cílem je pomáhat zrakově postiženým při jejich integraci do sportovního života široké
veřejnosti. Možnosti sportování postižených jsou velmi omezené. Ve velké většině jsou tito
jedinci odkázáni na pomoc svého okolí, rodiče a přátele. Jak již vyplývá z našeho názvu,
chceme této cílové skupině umožnit kvalitní sportovní vyžití formou rozvíjení spolupráce v
tandemu zrakově postižený - průvodce, tj. jeden (s handicapem) na jednoho (zdravého).
2. Poslání a principy fungování občanského sdružení Jeden na jednoho, o.s.
Jako naše hlavní cíle a poslání jsme si vytyčili následující:
1. Organizovat sportovní akce pro zrakově postižené a jejich průvodce, s případným
zapojením i tělesně postižených sportovců.
2. Umožnit zrakově postiženým účast na sportovních akcích určených široké veřejnost.
3. Umožnit zrakově postiženým (případně i tělesně postiženým) účast na sportovních
soutěžích a závodech v ČR i v zahraničí
4. Prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjet mezi vidící většinou umění být dobrým
průvodcem zrakově postižených
5. Vytvářet pozitivní spojení mezi většinovou společností, zrakově postiženými i tělesně
postiženými
6. Prostřednictvím sportovních aktivit vytvářet dobré podmínky ke spolupráci mezi zdravou a
zrakově postiženou mládeží a tímto způsobem preventivně působit proti sociálněpatologickým jevům
Společně prožité sportovní aktivity, kdy zdraví a vidící jedinci pomáhají nevidomým překonat
jejich handicap s cílem dosažení co nejkvalitnějšího sportovního výkonu, mohou přinést
oběma stranám hlubší prožitek. Naším cílem není výchova vrcholových sportovců ani boj o
medaile na špičkových sportovních akcích. Nemáme žádný věkový limit a členem našeho
sdružení se může stát každý, kdo má zájem o sport. Chceme umožnit co největšímu počtu
zrakově (případně i tělesně) postižených účast na sportovních akcích určených široké
veřejnosti jak v Česku, tak v zahraničí. Zaměřujeme se na běžecké lyžování, biatlon,
cyklistiku, plavání a triatlon. Rádi bychom zrakově postiženým umožnili seznámení s pro ně
novými sporty jako například golf.
Chceme veřejnost seznámit se specifiky sportováním zrakově postižených a rozšířit počet
zdravých, vidících průvodců (trasérů).

V roce 2013 se nám s pomocí našich partnerů podařilo zorganizovat několik zajímavých
projektů. Velkým úspěchem byla účast na běžkovém závodě La Transjurassiene ve Francii
v únoru 2013. Tohoto závodu, který je součástí seriálu Worldlopped, se zúčastnilo celkem 13
členů Jeden na jednoho. Ve Francii jsme poprvé otestovali zvukovou biatlonovou pušku pro
zrakově postižené.
Zimní období jsme ukončili účastí na dvou závodech české Skitour, Karlovská 50 a
Jesenická 70.
V roce 2013 jsme ve spolupráci s Českou triatlonovou asociací a společností uspořádali
Aquatlo-triatlonový pohár pro zrakově postižené. Tento projekt byl součástí českých pohárů
v aquatlonu a triatlonu a čítal 4 samostatné závody. Na slavnostním večeru ČTA v Brně byl
oceněn i Marek Šimíček, který „náš“ pohár celkově vyhrál.
Od května 2013 roku pořádáme pravidelné plavecké tréninky, které se konají každou středu
v plaveckém bazénu na Strahově. Jedná se o dlouhodobý projekt, na který nám významnou
měrou přispělo Konto Bariéry. Děkujeme.
V listopadu jsme pro naše partnery připravili goalballový turnaj, na kterém si všichni aktéři
mohli vyzkoušet paralympijskou míčovou kolektivní hru zrakově postižených. Roli
konzultantů, poradců a expertů převzali zrakově postižení z českého reprezentačního
goalballového týmu, kteří předvedli hned v úvodu skvělou exhibici. V přestávkách mezi
zápasy si účastníci otestovali své schopnosti ve střelbě se zvukovou puškou.
Na závěr roku jsme se vydali na Černou horu v Krkonoších, abychom zde představili zrakově
postiženým dětem z celé České republiky laserovou zvukovou pušku. Na Černé hoře se
konalo sportovní soustředění v běžeckém lyžování pro žáky speciálních základních škol,
organizované Českým svazem zrakově postižených sportovců. Běžkování se tu věnovalo 32
dětí se zrakovou vadou pod vedením zkušených pedagogů. Představení a vyzkoušení
laserové zvukové pušky bylo na programu odpoledne čtvrtého dne. Pušku si vyzkoušely s
velkým nasazením všechny přítomné děti včetně pedagogů.
3. Partneři a sponzoři Jeden na jednoho, o.s.
Etnetera, a.s. – společnost je součástí skupiny ETN Group a.s. a zaměřuje se na koporátní
weby, eshopy a další, především technologicky rozsáhlejší projekty.
Konto Bariéry – od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud jedinou
kontinuální sbírkou, které se již jednadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným
měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta BARIÉRY.
Nadace Leontinka – pomáhá dětem a studentům se zrakovým postižením. Jejím posláním je
umožnit těmto dětem integraci do společnosti, vzdělání a společenských, sportovních i
volnočasových aktivit. Nadace Leontinka rozděluje finanční prostředky a nefinanční dary
prostřednictvím jednotlivých projektů, zaměřených na pomoc konkrétním institucím a
konkrétním dětem.
Maron CZ s.r.o. – společnost je výrobcem a dodavatelem kvalitní stínící a zabezpečovací
techniky. Specializuje se na výrobu a prodej rolet a dalších interiérových stínidel. Výrobní
program obsahuje mnoho dalších výrobků z oblasti stínící, zabezpečovací a zateplovací
techniky. Zákazníci si tak mohou vybírat z široké nabídky žaluzií, rolet, markýz, mříží,
garážových vrat, bezpečnostních rolet a řady dalších výrobků.
Securitas ČR s.r.o. – společnost je dceřinou společností švédské Securitas AB, světové
„jedničky“ v oblasti komerční bezpečnosti. Securitas se zaměřuje na poskytování
bezpečnostních řešení na míru potřebám svých zákazníků.
Auto Papoušek s.r.o. - Servis Auto Papoušek nabízí svým zákazníkům komplexní služby v
oblasti péče o automobily všech značek, krátké objednací termíny i krátké termíny na vlastní

provedení opravy. Při běžných záručních i pozáručních servisních prohlídkách garantuje
servis dokončení tentýž den. Každému zákazníkovi se snaží vytvořit ty nejvýhodnější
podmínky a optimální řešení při osobním jednání.
SCS Software s.r.o. - je soukromá developerská společnost produkující hry a 3D software se
sídlem v Praze.
Česká střelecká nadace - byla založena v r. 2010 jako první nadace svého druhu v České
republice s cílem podporovat co nejširší portfolio střeleckých disciplín a umožnit široké
veřejnosti podílet se formou sponzorství na podpoře střeleckého sportu. Jediným
zakladatelem nadace je Česká zbrojovka a.s. Účelem České střelecké nadace je podpora
právnických a fyzických osob sledující dosahování obecně prospěšných cílů především
v oblasti rozvoje střeleckého sportu.
4. Shrnutí shromážděných darů
Finanční dary:
Etnetera, a.s.
Konto Bariéry
Nadace Leontina
Maron s.r.o.
SECURITAS ČR s.r.o.
Auto Papoušek s.r.o.
SCS software s.r.o.
Maxim Čambor
Střelecká nadace ČZ

40.000,36.000,30.000,23.000,20.000,15.000,10.000,9.000,8.000,-

Nefinanční dary:
Dantax s.r.o.

10.000,- provozování webu sdružení

5. Orgány a kontakty Jeden na jednoho, o.s.
Výbor sdružení:
Maxim Čambor, předseda
Magdalena Nováčková, místopředsedkyně
Ivo Haničinec, místopředseda
Marek Šimíček, revizní komise
Michaela Čamborová, revizní komise
Sídlo sdružení:
Jeden na jednoho, o.s.
Slopné 76, Dolní Lhota u Luhačovic,
Web: www.1na1.cz
Email: kontakt@1na1.cz
Bankovní spojení:
Korespondenční adresa: Živcových 38, Praha 5, 15000
6. Poděkování sponzorům a partnerům
Jeden na jednoho, o.s. děkuje jménem všech svých spolupracovníků, přátel, členů a jménem
všech zrakově postižených všem partnerům, sponzorům a dalším příznivcům, kteří činnost
sdružení finančně, hmotně či jinak lidsky podporují a pomáhají tak plnit cíle práce sdružení.

FINANČNÍ ČÁST
7. Finanční hospodaření Jeden na jednoho, o.s.
Sdružení je registrováno u FÚ ve Zlínském kraji u územního pracoviště v Luhačovicích, kam
místně spadá. Sdružení je v souladu se zákonem 586/1992 Sb., par.18 odst.5 osvobozeno
od daně z příjmu.
Jeden na jednoho, o.s. nevede daňové účetnictví. Pro potřeby sledování hospodaření vede
evidenci příjmů a výdejů v Kč.
V roce 2013 činily celkové příjmy: 148.929,70 Kč, celkové výdaje činily: 99.332,54 Kč.
Zůstatek na účtu v bance k 31.12.2013 činil 127.418,27 Kč a zůstatek v pokladně byl
12.801,71 Kč.
Dary jsou přijímány na základě uzavřených smluv mezi sdružením a dárci a jsou zasílány na
bankovní účet sdružení. Přijaté dary účelově určené jsou využity dle předem dohodnutého
účelu a dary, které nejsou účelově určeny, jsou využívány na další činnost a projekty
sdružení.
Sdružení nemá žádné zaměstnance, a tudíž nemá žádné mzdové náklady.
K 31. 12. 2013 sdružení nevlastnilo žádný majetek.

V Praze, dne 28. 2. 2014

