Výroční zpráva za rok 2011
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Úvodní slovo
Občanské sdružení Dokumenty, mládež & společnost, o.s. bylo založeno v roce 2006
producentkou Zuzanou Dražilovou (v r. 1996 absolvovala produkci na FAMU), Ing. Jiřím
Markem a Mgr. Vladislavem Markem a navázalo na činnost společnosti s ručením omezeným
Sunfilms s.r.o. (dříve Sunfilm - spiral productions s.r.o.). Jeho hlavním cílem jsou vzdělávací
a kulturní aktivity, určené především mládeži ve věku 10- 30 let, v souvislosti s výrobou a
distribucí nekomerčních dokumentárních filmů a multimediálních projektů na tato témata:
lidská práva, křesťanství, novodobá historie, xenofobie, rasismus, antisemitismus, tolerance
mezi národnostními menšinami, sociální problémy ve společnosti apod. Za tímto účelem
organizuje sdružení nekomerční kulturně-vzdělávací projekty a též kulturní a vzdělávací akce
pro děti, mládež i dospělé, včetně vzdělávání pedagogů, a to v celé České republice i
zahraničí.
Nejvíce nás zajímá tzv. mezioborové vzdělávání - tzn. propojení výroby a šíření
dokumentárních filmů se sociálními, historickými a nepřímo či přímo politickými tématy
sloužící výuce dějepisu, společenské výchovy, sociologie apod. ve školách základních,
středních i vysokých, a to různého typu. Současné dospívající generaci se snažíme umožnit
vyjadřování se moderní audiovizuální technikou (a to především formou dokumentárního
filmu), anebo jí zprostředkovat projekce již hotových audiovizuálních dokumentárních děl,
včetně audiovizuálních svědectví.

Během let 2007 -2011 jsme realizovali v několika různých fázích projekt o dětech politických
vězňů 50. let „Děti 50. let“, jehož první fází byl projekt „Dcery 50. let“ (oceněný v roce 2008
cenou Evropské komise „Zlatá hvězda“) :
2007 - 2009: příprava, výroba a dokončení audiovizuálních svědectví 35 Dcer politických
vězňů 50. let;
2009:
realizace seminářů pro pedagogy 14 krajských měst ČR;
2010:
přípravy a částečná výroba audiovizuálních svědectví šesti Synů politických
vězňů 50. let a tří svědectví dětí politických vězňů, kteří byli židovští
komunisté.

V roce 2011 jsme uskutečnili tyto aktivity:
1) rozeslání a umístění šesti audiovizuálních svědectví (v sadě na třech DVD) včetně
tištěných a elektronických metodických materiálů pro pedagogy do 2.700 škol ČR navázali jsme na rozdělaný projekt z roku 2010;
2) dokončení výroby a postprodukce audiovizuálních svědectví šesti Synů politických
vězňů 50. let a tří svědectví dětí politických vězňů, kteří byli židovští komunisté navázali jsme na rozdělaný projekt z roku 2010;
3) tvorba databáze institucí, knihoven, univerzit, dalších neziskových organizací apod. ve
23 zemích EU za účelem umístění audiovizuálních svědectví dcer politických vězňů
50. let v těchto institucích;
4) projekce svědectví a dokumentů o dětech politických vězňů 50. let ve školách
základních a středních České republiky (toto byla doplňková aktivita).
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Charakteristika sdružení
Občanské sdružení bylo registrováno podle zákona č. 83/ 1990 Sb., o sdružování občanů, ve
znění pozdějších předpisů, dne 4. 10. 2006 pod názvem O.s. Teenageři, děti & kamery. Dne
15. 7. 2008 bylo přejmenováno na Ministerstvu vnitra ČR změnou stanov na Dokumenty,
mládež & společnost, o.s., pod č.j. VS/ 1-1/ 65 299/ 06-R.
Předsedkyní občanského sdružení je dle ve stanov Mgr. Zuzana Dražilová.

Poslání a cíle
Cílem sdružení jsou vzdělávací a kulturní aktivity, určené především pro mládež ve věku 10 35 let, i širší společnost různých věkových kategorií, v souvislosti s užíváním digitální
kamerové a střihové technologie. Hlavními aktivitami, kterými se sdružení v současnosti
zabývá a v brzké době bude zabývat, je natáčení, post-produkce, archivace a uplatnění
audiovizuálních materiálů ve společnosti o potomcích politických vězňů 50. let 20. století,
realizovaný spolu se skupinou mladých filmařů. Tyto aktivity mají povahu činnosti hlavní zájmové.
Dalšími aktivitami sdružení jsou audiovizuální a další projekty především v oblastech: lidská
práva, sociální tématika, xenofobie, tolerance mezi národnostními menšinami, rasismus,
antisemitismus, problémy v současné společnosti apod. Za tímto účelem sdružení
organizuje nekomerční kulturně vzdělávací projekty, kulturní a vzdělávací akce pro děti,
mládež i dospělé, včetně dalšího vzdělávání učitelů, a to v celé České republice. Tyto aktivity
mají povahu činnosti hlavní -zájmové.
Na základě činností již uvedených mohou vzniknout nekomerční audiovizuální díla a
v souvislosti s jejich vznikem mohou být organizovány i další aktivity (např. projekce
audiovizuálních záznamů a děl - např. svědectví dcer politických vězňů 50. let 20. století a
besedy s nimi související, i další akce na tématiku lidských práv, témata sociální, xenofobie,
tolerance mezi národnostními menšinami apod.; též se může uskutečnit velmi omezený prodej
nosičů s těmito audiovizuálními materiály atd.). S těmito činnostmi jednoznačně doplňkové
povahy mohou souviset i minimální tržby (např. z dobrovolného vstupného, nekomerčního
prodeje nosičů s audiovizuálními záznamy a díly apod.). Veškeré činnosti sdružení, které
povedou k takovým minimálním výdělkům a které budou pouze a přímo souviset s hlavními
činnostmi sdružení, mají ryze povahu činnosti vedlejší - doplňkové.

Orgány sdružení
Orgány sdružení je Rada, skládající se ze dvou členů (Mgr. Zuzana Dražilová a Miroslav
Vymětal). Rada volí předsedu sdružení, kterou je dlouhodobě Mgr. Zuzana Dražilová.
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Zpráva o činnosti v roce 2011
Základními projekty občanského sdružení v roce 2011 byly:

Dcery 50. let - kompletace, rozmnožení a umístění vzniklých materiálů do škol

Vybraná audiovizuální svědectví šesti různých Dcer politických vězňů 50. let s různými
osudy mají různé délky: 3 x 15 min., 33 min. a 35 min. Na prvním DVD jsou tři
patnáctiminutová svědectví tří dcer politických vězňů 50. let: paní Miroslavy Bočkové (dcery
vedoucího odbojové skupiny na Českobrodsku), paní Ludmily Vaďurové (dcery továrníka,
který po konfiskaci továrny převáděl lidi přes západní hranici a schovával muže uprchlého z
politické vazby; zemřel ve vězení) a paní Jaroslavy Matouškové (dcery dělníka a člena
pražské odbojové skupiny). Na třetím DVD je výpověď dvou sester, dcer lékárníka a majitele
továrny na výrobnu léčiv „Inhalochema“ z Uherského Brodu, paní Marie Janalíkové a Hany
Součkové, sestřižená do jednoho svědectví (33 minut). 35timinutové svědectví obsahuje
výpověď dcery sedláka z Olomouckého kraje, paní Boženy Šimanské z Přerova.
Tištěné metodické materiály obsahují stručný přehled novodobé poválečné historie České
republiky (respektive bývalého Československa) od roku 1945 do roku 1989, se soustředěním
na 50. léta 20. století, a též i návod, jak s přiloženými audiovizuálními materiály pracovat ve
školní výuce a jak metodicky přistupovat k výuce 50. let 20. století. Jsou zde též popsány
osudy Dcer politických vězňů 50. let, které byly školám distribuovány (jedna sada materiálů
obsahovala tři DVD). V tištěné metodice je umístěno CD, na kterém jsou všechny texty
z tištěné metodiky v elektronické podobě, je zde též přiložen slovník dobových pojmů, které
byly užívány v 50. letech a v současné době jsou skoro nebo zcela zapomenuty, a powerpointová prezentace, obsahující přehled novodobé historie poválečného Československa ve
stručné podobě. Je zde též vložen půlhodinový ukázkový snímek svědectví dvaceti Dcer
politických vězňů 50. let.
Toto zcela dostačující množství audiovizuálních materiálů pro projekce v různých délkách i
materiálů pro pedagogy získaly školy pro různý typ výuky, a to jak do vyučovacích hodin
(předepsaných osnovami), tak i pro zvláštní výukové bloky (které doporučujeme doplnit o
besedy s pamětníky – potomky, dcerami či syny, politických vězňů 50. let, nebo politickými
vězni 50. let, kterých je však rok od roku méně a méně). Materiály též mohou sloužit mládeži
a pedagogům jako podklad a inspirace pro vlastní audiovizuální zpracování stejné či podobné
tématiky.
Telefonistky systematicky obtelefonovávaly především v roce 2010 všechny školy v České
republice, na které jsme měli kontakt na základě zakoupené databáze škol (byly zde kontakty
na více než 4.200 škol). Do některých škol musely telefonistky volat i několikrát, aby se
dostaly ke správnému pedagogovi, od kterého by zjistily zájem či nezájem o materiály za
jednotlivou školu, na některých školách vyřizovali zájem o materiály „Dcery 50. let“ ředitelé
či zástupci škol. V „Potvrzení o převzetí materiálů o 50. letech“, které měly školy, mající
zájem o materiály, vyplnit, je uvedeno místo uložení DVD a metodických materiálů ve škole,
jméno pedagoga/pedagogů, který/kteří bude/budou materiály disponovat a bude/budou za
nakládání s nimi zodpovědný/zodpovědní atd. Plánovaný časový harmonogram byl dodržen.
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Pedagogové škol mohou získané učební pomůcky užívat libovolně po dobu mnoha let při
výuce novodobých dějin bývalého Československa. Výhodou těchto materiálů je, že osobní,
často i citově zabarvená audiovizuální svědectví, zpracovaná formou orální historie, jsou
doplněna o racionálně popsaný historický přehled, slovník dobových výrazů a powerpointovou prezentaci, vhodnou pro výuku žáků při hodinách atd.
Popsané materiály nemohly školy obdržet jinak než v rámci tohoto projektu, který byl
ukončen na konci prosince 2011. Po tomto období již nebude jiná možnost, aby školy
zmíněné materiály obdržely - šlo o projekt ojedinělý a jednorázový. Díky finanční dotaci
MŠMT se podařilo rozšířit audiovizuální svědectví „Dcery 50. let“ do velkého počtu českých
škol (více než 60 % existujících na území České republiky).
Jsme přesvědčeni o tom, že je velmi důležité, aby byly současné mládeži, žijící v naší zemi,
představeny nebezpečné praktiky totalitního režimu existujícího v bývalém Československu.
Naše materiály a jejich užití na školách mají sloužit jako prevence proti tomu, aby se
jakýkoliv totalitní systém na území ČR již nikdy nezopakoval.
CELKEM BYLO PRO ROZŠÍŘENÍ DO ŠKOL ROZMNOŽENO:
8.100 ks DVD = 2 700 x 3 DVD (na tato tři DVD bylo vloženo pět audiovizuálních svědectví
šesti Dcer politických vězňů 50. let)
2.700 ks tištěných metodických materiálů pro pedagogy, nazývajících se „50. léta a
videosvědectví dětí politických vězňů 50. let“
2.700 ks CD (CD byla po jednom vložena do metodických materiálů pro pedagogy)
2.700 sad výše zmíněných materiálů bylo rozšířeno do 2.608 škol z České republiky, přičemž
73 škol si vyžádalo zmíněnou sadu materiálů ve dvojím vyhotovení a 9 škol dokonce ve
trojím vyhotovení. O dvě či dokonce tři sady materiálů žádaly především velké školy, kde je
více učitelů dějepisu a společenskovědních předmětů.
Na přímé organizaci projektu pracovaly dvě osoby (koordinátor, který dělal též různé
asistentské práce, a hlavní manažerka projektu). Kontakty se školami zprostředkovávalo 5
telefonistek (asistentek). Na tvorbě a úpravě materiálů se dále podíleli střihač, grafik, historik,
textoví korektoři, odborník na DVD authoring (firma AW spol. s r.o.), odborníci na množení
DVD (firma MCL Computer s.r.o.), tiskaři (firma „Agentura 5“ s. r.o.).
Při předpokladu, že na každé škole uvidí obdržená audiovizuální svědectví každým rokem
přibližně 40 žáků, během následujících pěti let by audiovizuální svědectví dcer politických
vězňů 50. let mělo zhlédnout kolem 500.000 žáků. Dalším předpokladem je, že s materiály by
v průběhu následujících pěti let mělo přijít do kontaktu kolem 7 - 8.000 pedagogů.

Náklady na projekt byly pokryty tímto způsobem:
700 000,- Kč
70 000,- Kč
10 000,- Kč
8 500,- Kč

MŠMT (neinvestiční dotace);
Olomoucký kraj (státní příspěvek);
Zlínský kraj (účelová dotace);
Statutární město Děčín (účelová dotace).
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Příspěvky jednotlivých měst a městských částí byly (forma fakturace - částky jsou bez DPH):
1.154,- Kč
Město Mělník;
2.167,- Kč
Město Znojmo
2.167,- Kč
Město Uherské Hradiště;
4.550,- Kč
Město Trutnov;
10.485,- Kč
Městská část Praha 4;
1.950,- Kč
Město Prostějov.
78.027,- Kč

příspěvky ze škol na poštovné a balné.

Celkové náklady na projekt v roce 2011 byly: 889 000,- Kč

Výroba a postprodukce svědectví „Synové politických vězňů 50. let“
V roce 2011 jsme postprodukčně dokončili (střihem a zvukem) natočená svědectví šesti synů
politických vězňů 50. let. Natočené materiály byly zpracovány formou audiovizuálních
svědectví, která měla především výpovědní a archivní hodnotu.
Byla zpracována svědectví těchto synů politických vězňů 50. let:
Jana Hlacha - syna soudkyně a lékaře, kteří byli původně odsouzeni k 15 a 14 letům vězení
za pomoc při útěku z vězení národního socialisty, který je nechtěně vyzradil ve Velké Británii
agentovi StB; otec se vrátil z vězení zázrakem již po čtyřech letech, maminka po deseti;
Michala Anděla - syna Jaroslava Anděla, známého
“advokáta chudých”, odsouzeného ve vykonstruovaném
procesu, který emigroval v roce 1968 do Švýcarska; letní
sídlo jeho manželky obsadili tehdejší komunističtí
představitelé a pan Anděl se soudně bránil a tím se
vysloužil kriminál, komunisté mu též zabavili
vybudovanou firmu; syn Michal, přes všechny dřívější
zákazy, vystudoval večerně medicínu a v současné době je
děkanem 3. lékařské fakulty UK v Praze;
Zdeňka Kouta - syna národního socialisty, který v 50. letech emigroval do USA, jeho
manželka však byla několik let vězněna; při návratu z emigrace v roce 1968, kdy jeho žena na
něj stále čekala, zemřel po několika dnech pobytu v rodné zemi; jeho syn Zdeněk je básník;
Františka Brože - syna velmi moderního sedláka v době 1. republiky, který vlastnil velký
statek a půdu na Jičínsku; otec odmítl v 50. letech vstoupit do JZD a v prosinci 1951 byl
odsouzen za sabotáž na 18 měsíců, původně dostal 5 let; stát vzal rodině veškerý majetek;
Vladimíra Balka - syna právníka, hlavního tajemníka Obchodní a průmyslové komory v
Banské Bystrici a člena výboru Hlinkovy slovenské lidové strany; který se stal v roce 1938
předsedou prezidia Ministerstva hospodářství a za 2. světové války stál za interpelací proti
transportům Židů; zasloužil se též o záchranu deseti prominentů Slovenského národního
povstání a o propuštění 250ti zajatých vojáků; v roce 1948 byl odsouzen v procesu proti
členům Státní rady na 3 roky vězení a ke ztrátě občanských práv, rok byl v domácím vězení;
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Josefa Frolíka - syna strážmistra četníků na Lounsku, který dostal po Únoru 1948 zsvé
pozice výpověď, protože nebyl v komunistické straně; chtěl vystrašit místního
komunistického funkcionáře střelbou pušky do vzduchu před jeho domem a za to dostal
v roce 1949 trest smrti za útok na veřejného činitele a protistátní činnost, který však byl
změněn na doživotí, protože někteří členové místní KSČ přiznali zásluhy otce během 2.
světové války; matka měla po zatčení táty velké zdravotní potíže; tatínek se vrátil z vězení
v roce 1964.
Náklady na projekt byly v roce 2011 pokryty tímto způsobem:
50.000,- Kč
71.200,- Kč
10.000,- Kč

Hlavní město Praha (dar);
Filmová akademie múzických umění v Praze (interní plnění);
naše nezisková organizace (interní plnění).

Výroba audiovizuálních svědectví „Dětí těch druhých“ – tj. potomků
politických vězňů 50. let, jejichž rodiče byli komunisté židovského původu
Šlo o kompletní výrobu (tj. natáčení i post-produkční zpracování) tři audiovizuálních
svědectví potomků politických vězňů 50. let, jejichž rodiče byli komunisté židovského
původu. Svědectví jsme natáčeli s: Janem a Karlem Šlingovými (syny Otto Šlinga) v
Londýně, Martou Slánskou (dcerou generálního tajemníka KSČ Rudolfa Slánského) a Janem
Kavanem. Jedná se o velmi unikátní audiovizuální materiály, které jsou určeny pouze k
archivním účelům (od hlavních protagonistů jsme nezískali souhlas k jinému typu užití jejich
výpovědí). Tato tři audiovizuální svědectví byla uložena v Centru orální historie Ústavu pro
soudobé dějiny Akademie věd České republiky, které je partnerem projektu. Za velmi vzácné
považujeme svědectví bratří Šlingů (Jan Šling, starší ze synů, zemřel půl roku po natočení
svědectví s ním a jsme jediní na území České republiky, kdo jsme s ním natáčeli).
Režiséry audiovizuálních svědectví i dalšími členy štábů byli studenti FAMU. Zpracování
svědectví mladými lidmi bylo jedním z hlavních cílů projektu. Každé natočené svědectví má
metráž kolem čtyř hodin. Post-produkčně (střihem a zvukem) zpracovaná svědectví mají
délku 23 - 35 minut. V poslední dokončovací fázi byly výpovědi zpracovány formou
profesionálního DVD authoringu - každé svědectví je umístěno zvlášť na jednom DVD. DVD
jsou opatřena anglickými podtitulky, archivními materiály (jako jsou různé dobové
dokumenty, dopisy, rodinné fotografie apod.) a informacemi o projektu.
Dne 19. října 2011 se uskutečnila k projektu tisková
konference, jejímž výstupem bylo několik
rozhlasových rozhovorů (Radiožurnál - “Nad věcí”
Jany Klusákové, zahraniční vysílání Českého
rozhlasu, Radio Praha - Události) a článků v novinách
a časopisech (Týden, Mladá fronta Dnes).
Svědectví potomků politických vězňů 50. let, jejichž
rodiče byli komunisté židovského původu, byla
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uložena v Centru orální historie Ústavu pro soudobé dějiny AVČR. Do tohoto archivu budou
uloženy všechny natočené materiály i střihem zpracovaná svědectví.
Spolupracovali jsme s profesionály i studenty z různých profesí českého dokumentárního
filmu (režiséry, střihači, zvukaři, kameramany, produkčními apod.) a dalšími experty
z konkrétních oborů, a to především na základě fakturací, smluv o dílo, autorských a
příkazních smluv.
Náklady na projekt byly v roce 2011 pokryty tímto způsobem:
250.000,- Kč
71.200,- Kč
29.000,- Kč

Hlavní město Praha (dar);
Filmová akademie múzických umění v Praze (interní plnění);
naše nezisková organizace (interní plnění).

Při výrobě všech audiovizuálních svědectví spolupracujeme s profesionály i studenty
z různých profesí českého dokumentárního filmu (režiséry, střihači, zvukaři, kameramany,
produkčními apod.) a dalšími experty z konkrétních oborů, a to především na základě
fakturací, smluv o dílo, autorských a příkazních smluv.

Tvorba databáze univerzit, neziskových organizací apod. ve 23 zemích EU
za účelem umístění audiovizuálních svědectví dcer politických vězňů
Jde o projekt, který má propagovat audiovizuální svědectví Dcer politických vězňů 50. let
v zahraničí. Cílem projektu je, aby 50. léta 20. století a perzekuce dětí politických vězňů 50.
let na území bývalého Československa, a pochopitelně i jejich rodičů, nebyly zapomenuty a
aby se s nimi mohli seznámit v různých zemích EU především studenti a pedagogové
univerzit, návštěvníci knihoven, členové organizací zabývajících se lidskými právy atd. Je
zřejmé, že půjde o specifickou skupinu občanů zemí EU, kteří budou mít zájem o námi
poskytnuté materiály, sloužící především ke studiu, k archivaci i k rozšíření informovanosti o
poválečné historii východní Evropy. V souvislosti se současnou situací v celém světě mohou
zasílané materiály posloužit jako memento před opakováním podobných historických omylů.

Jeho základním cílem je propagace a uložení vybraných tří audiovizuálních svědectví Dcer
politických vězňů 50. let (paní Miroslavy Bočkové - 15 min., Ludmily Vaďurové - 34 min. a
Ludmily Zouharové - 49 min.) ve specializovaných institucích, jakými jsou univerzity,
knihovny, audiovizuální centra, nadace zabývající se lidskými právy, další neziskové
organizace atd.; svědectví budou umístěna na nosiči DVD. Vlastní výroba audiovizuálních
svědectví dcer politických vězňů 50. let, natočených studenty FAMU, byla finančně
podpořena z několika zdrojů v roce 2008. Projekt výroby audiovizuálních svědectví Dcer
politických vězňů 50. let získal v roce 2008 ocenění Evropské komise „Zlatá hvězda“.
Svědectví na DVD doplní též tištěný historický přehled, jeho elektronická verze bude
přiložena na DVD. Plánováno je umístění audiovizuálních svědectví do minimálně 800
různých institucí ve 23 zemích EU.
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Databáze 1.000 univerzit, knihoven, institucí, neziskových organizací atd. vznikla především
na základě placené aktualizované a velmi profesionální databáze „Europa World of
Learning“. Také jsme dostali doporučené různé organizace z ambasád různých zemí, od
známých, přátel, jiných kontaktů. Vybraní a oslovení zástupci institucí nám potvrzovali a
potvrdili svůj zájem prostřednictvím emailů, jejich zájem byl většinový. Projekt byl částečně
podpořen Evropskou komisí a pro rok 2012 Ministerstvem kultury ČR (kdy mají být
vyrobeny všechny materiály připravené pro distribuci).
Cílem tohoto projektu je, aby v institucích různých zemích EU (Rakousku, Belgii, Německu,
Francii, Velké Británii, Irsku, Finsku, Lucembursku, Portugalsku, Španělsku, Švédsku, Itálii,
Řecku, Rumunsku, Maďarsku, Bulharsku, Slovinsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku,
Dánsku a Nizozemí) byly zachovány materiály o době stalinistického režimu v bývalém
Československu, části poválečných evropských dějin. Při našem detailnějším průzkumu jsme
zjistili, že ve zmíněných zahraničních institucích zemí EU chybí materiály, které by
informovaly o 50. letech 20. stol. na území bývalého Československa (a nejen
Československa, ale i dalších zemí východního bloku; jediné informace, které jsou v
některých z těchto organizací dostupné, jsou informace o stalinistickém režimu na
území bývalého SSSR).
Na tento projekt byla čerpána část z dotace Evropské komise, programu Evropa pro občany Aktivní evropská paměť částka ve výši 100.490,- Kč. Tento projekt musí být v následných
letech ještě dofinancován, aby se mohl v celé plánované šíři uskutečnit.

Plán na budoucí období
V roce 2012 - 2013 plánujeme rozeslat DVD na základě vzniklé databáze neziskových
institucí a univerzit ve státech EU. Dále se občanské sdružení bude zaměří na hledání nových
témat pro vznik nových projektů.

Finanční zpráva
Občanské sdružení Dokumenty, mládež & společnost, o.s. vykázalo za rok 2011 následující
výsledky hospodaření (zaokrouhleno na celé koruny):

Náklady

částka v Kč

Spotřeba materiálu
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Silniční daň
Kurzové ztráty

333.942,00
29.925,00
49.403,00
419,00
786.278,00
1.800,00
1,00
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Jiné ostatní náklady

119.026,00

Náklady celkem

1 320 794,00

Výnosy

částka v Kč

Tržby z prodeje služeb a zboží
Provozní dotace a dary
Jiné ostatní výnosy
Úroky z běžného účtu
Kurzové zisky
Zúčtování fondů

181.533,00
1.088.500,00
19.457,00
1.501,00
618,00
29,00

Výnosy celkem

1.291.638,00

Daňové náklady celkem:
Nedaňové náklady celkem:

1.320.373,00
421,00

Daňové výnosy celkem:
Nedaňové výnosy celkem:

203.138,00
1.088.500,00

Hospodářský výsledek před zdaněním:
Příjmy nepodléhající dani:
Základ daně:

- 29.156,00
- 1.090.001,00
- 1.119.157,00

Poděkování
Velmi děkujeme všem, kteří podpořili činnost naší organizace (spoluprací, finančně či jinou
formou spolupráce) nebo přispěli k jejímu zdárnému chodu a reprezentaci. Velmi si této
pomoci vážíme a věříme ve spolupráci i v dalších letech.

Zuzana Dražilová
předsedkyně sdružení
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