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INFORMAČNÍ ČÁST
1. Úvod
I po pěti letech činnosti spolku Jeden na jednoho stále zůstává naší hlavní motivací a cílem pomoc
zrakově postiženým při jejich integraci do sportovního života široké veřejnosti. Možnosti sportování
postižených jsou velmi omezené. Jsou odkázáni na pomoc svého okolí, rodiče, kamarády a přátele.
Jak vyplývá i 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, z.s.
Jako naše hlavní cíle a poslání jsme si vytyčili následující:
1. Organizovat sportovní akce pro zrakově postižené a jejich průvodce (případně s účastí i tělesně
postižených sportovců).
2. Umožnit zrakově postiženým, případně i tělesně postiženým, účast na sportovních soutěžích a
závodech v ČR i v zahraničí.
3. Prostřednictvím neformálního vzdělávání rozvíjet mezi vidící většinou umění být dobrým
průvodcem zrakově postižených.
4. Vytvářet pozitivní spojení mezi většinovou společností, zrakově a tělesně postiženými.
5. Prostřednictvím sportovních aktivit vytvářet dobré podmínky ke spolupráci mezi zdravou a zrakově
postiženou mládeží a tímto způsobem preventivně působit proti sociálně-patologickým 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, i když každý úspěch a medaile potěší. Nemáme žádný věkový limit a členem
našeho sdružení se může stát každý, kdo má zájem o sport. Chceme umožnit co největšímu počtu
zrakově postižených účast na sportovních akcích určených široké veřejnosti jak v Česku, tak v
zahraničí. Zaměřujeme se na běžecké lyžování, biatlon, cyklistiku, plavání a triatlon.
Zároveň ale chceme seznamovat veřejnost se specifiky sportováním zrakově postižených a rozšířit
počet zdravých, vidících průvodců (trasérů).

Zima 2016 nepřinesla lepší sněhové podmínky, než tomu bylo v roce 2015 ale i přes tento negativní
fakt jsme uspořádali několik úspěšných akcí.
V únoru to byly tradiční biatlonové víkendy ve spolupráci s BSC Praha v Harrachově, dále s TJ Zora
Praha na chatě Muhu v Jindřichově a v témže měsíci jsme s biatlonovou zvukovou puškou navštívili
žáky speciální základní školy Lazaretní v Plzni na jejich zimním lyžařském kurzu ve Smržovce. Celkem
30 zrakově postižených si vyzkoušelo v současné době v Česku velmi populární a atraktivní biatlon.
V březnu se pod hlavičkou našeho spolku zúčastnili 4 dvojice (ZP sportovec a jeho trasér) známého
závodu Engadin Skimaraton v okolí Svatého Mořice ve Švýcarsku. Této prestižní akce se každoročně
účastní na 14000 závodníků z celého světa. Tato akce byla sice poslední zimní akcí, ale všichni aktéři si
užili nejlepší sněhové podmínky.
V dubnu jsme byli pozváni na sportovní soustředění zrakově postižené mládeže do Plzně, kde se žáci
z celé ČR seznamovali s různými sportovními disciplínami kromě jiného i se střelbou ze zvukové
pušky.
Stejně jako v předchozích letech jsme ve spolupráci s Českou triatlonovou asociací a společností
SportGroup připravili již 4. ročník Aquatlo-Triatlonového pohár pro zrakově postižené. Tento projekt
byl součástí českých pohárů v aquatlonu a triatlonu zdravých sportovců a čítal 3 samostatné závody
v Praze, Račicích a Karlových Varech. Velkým úspěchem bylo vítězství Jana Boška, Václava Svobody a
Evy Lesové v soutěží týmů v Račicích, kde soutěžili se zdravími soupeři. Celkový vítěz poháru Václav
Svoboda byl vyhlášen na slavnostním večeru České triatlonové asociace v listopadu v Liberci.
Od května 2013 roku pořádáme pravidelné plavecké tréninky, které se konají každou středu v
plaveckém bazénu v areálu Nemocnice Na Homolce. Jedná se o dlouhodobý projekt, kterého se
pravidelně každý týden zúčastňuje desítka plavců všech výkonnostních a věkových kategorií.
Léto 2016 bylo olympijské, konaly se letní hry v brazilském Rio de Janeiro. Součástí her byly i
Olympijské parky na několika místech v ČR. Byli jsme pozváni na předvedení zvukové biatlonové
pušky v Olympijské parku v Plzni, kde se všichni návštěvníci mohli seznámit s různými sportovními
aktivitami pro hendikepované. Zájem o střelbu z pušky, se kterou se "míří ušima", předčil naše
očekávání. V průběhu dvou dní stála před našim stanovištěm dlouhá řada zájemců.
Opavská základní škola pro zrakově postižené a žáky s vadami řeči Havlíčkova pořádala ve dnech 22.25. září 2016 Sportovní dny zrakově postižených. Jeden na jednoho byl pozván s ukázkou zvukové
střelby, které bylo věnováno celé páteční odpoledne. Celkem 24 školáků z Opavy, Olomouce a
slovenské Levoče si vyzkoušeli střelbu, při které se "míří ušima". I přes fakt, že se některé děti s
puškou a touto sportovní disciplínou pouze seznamovaly, dosáhly překvapivě dobrých výsledků.
3.12.2016 se v Praze konala druhá valná hromada spolku. Nejvyšší orgán spolku schválil zprávy o
činnosti spolku včetně hospodaření. Valná hromada rovněž potvrdila vedení spolku. Následná schůze
výboru spolku potvrdila předsedu a místopředsedu, kteří spolek oficiálně zastupují.
V prosinci jsme se již tradičně vydali na Černou horu v Jánských Lázních, abychom zde talentovaným
zrakově postiženým dětem z celé České republiky připravili závody biatlonu. Tato akce je
organizovaná Českým svazem zrakově postižených sportovců. První den si děti zvukovou pušku
otestovali a vyzkoušeli a druhý den závodili v biatlonu.

3. Partneři a dárci Jeden na jednoho, z.s.

Nadace Charty 77 (Konto Bariéry) – od roku 1992 stěžejní projekt Nadace Charty 77, je první a dosud
jedinou kontinuální sbírkou, které se již třiadvacet let účastní desetitisíce dárců - svým pravidelným
měsíčním příspěvkem pomáhají naplňovat a financovat program Konta BARIÉRY.
Etnetera, a.s. – společnost je součástí skupiny ETN Group a.s. a zaměřuje se na korporátní weby,
eshopy a další, především technologicky rozsáhlejší projekty.
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.
ČEPS, a.s. – je provozovatelem přenosové soustavy ČR propojené s evropskými soustavami
zabezpečující akcionářům růst hodnoty společnosti. ČEPS, a.s., musí zajistit bezpečný a spolehlivý
provoz a rozvoj elektroenergetické přenosové soustavy v rámci propojených evropských soustav.
Společnost silně vnímá důležitost spolehlivé dodávky elektřiny pro fungování hospodářství ČR v
kontextu zajištění energetické bezpečnosti ČR.
Securitas ČR s.r.o. – společnost je dceřinou společností švédské Securitas AB, světové „jedničky“ v
oblasti komerční bezpečnosti. Securitas ČR s.r.o. se zaměřuje na poskytování bezpečnostních řešení
na míru potřebám svých zákazníků.
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.
Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška) - je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého
rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla.
Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký
životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci
jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů.
SCS Software s.r.o. - je soukromá developerská společnost produkující hry a 3D software se sídlem v
Praze.
Microtech CZ s.r.o. - Společnost Microtech CZ s.r.o. od samého začátku založení působí v oblasti
instalací a servisu bezpečnostních systémů.
4. Shrnutí shromážděných darů
Finanční dary:
Etnetera, a.s.
Nadace Leontinka
Nadační fond Českého rozhlasu (Světluška)
ČEPS, a.s.
Nadace Charty 77 (Konto Bariéry)
SECURITAS ČR s.r.o.
2N Telekomunikace a.s.
Maron CZ s.r.o.

40.000,30.500,30.000,25.000,20.000,20.000,20.000,20.000,-

SCS software s.r.o.
Microtech s.r.o.
Městská část Praha 5

15.000,15.000,11.000,-

5. Orgány a kontakty Jeden na jednoho, z.s.
Výbor sdružení:
Maxim Čambor, předseda
Magdalena Nováčková, místopředsedkyně
Ivo Haničinec, člen výboru
Marek Šimíček, člen výboru
Sídlo spolku:
Jeden na jednoho, z.s.
Dolákova 552/18, 181 00 Praha 8
Web: www.1na1.cz
Email: kontakt@1na1.cz
Bankovní spojení: 251762480/0300
6. Poděkování dárcům a partnerům
Jeden na jednoho, z.s. děkuje jménem všech svých spolupracovníků, přátel, členů a jménem všech
zrakově postižených všem partnerům, dárcům a dalším příznivcům, kteří činnost spolku finančně,
hmotně či jinak lidsky podporují a pomáhají tak plnit cíle práce spolku.

FINANČNÍ ČÁST
7. Finanční hospodaření Jeden na jednoho, z.s.
Spolek je registrován u FÚ pro Prahu 1. Spolek je v souladu se zákonem 586/1992 Sb., par.18 odst.5
osvobozen od daně z příjmu.
Jeden na jednoho, z.s. nevede daňové účetnictví. Pro potřeby sledování hospodaření vede evidenci
příjmů a výdajů v Kč.
V roce 2016 činily celkové příjmy: 449.954,76 Kč, celkové výdaje činily: 202.266,64 Kč. Zůstatek na
účtu v bance k 31.12.2016 činil 248.052,61 Kč a zůstatek v pokladně byl 367,- Kč.
Dary jsou přijímány na základě uzavřených smluv mezi spolkem 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.
Spolek nemá žádné zaměstnance, a tudíž nemá žádné mzdové náklady.
K 31. 12. 2016 spolek nevlastnil žádný majetek.

V Praze, dne 28. 4. 2017

