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Výroční zpráva 
 

občanského sdružení 

 

Spolek pro volný čas NOVOVESAN 

Spolek pro volný čas NOVOVESAN (zkráceně NOVOVESAN) je dobrovolným nevládním neziskovým 

občanským sdružením, vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, v platném znění. 

Představení organizace 

Hlavním cílem našeho občanského sdružení je spojovat lidi z Nové Vsi nad Nisou. Tohoto cíle se snažíme 

dosáhnout především prostřednictvím celoročních volnočasových nabídek pro děti, mládež i dospělé, 

pořádáním kulturních a sportovních akcí či tvorbou společných projektů zaměřených na životní prostředí v naší 

obci a okolí. Dlouhodobým cílem našeho sdružení je také postupné zapojování veřejnosti do rozhodovacích 

procesů týkajících se důležitých opatření se vztahem ke každodennímu životu naší komunity. 
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Hodnocení roku 2010 a plány na rok 2011 

Druhý rok našeho působení byl pro nás rokem 

úspěšným. Podařilo se nám dokončit projekty 

přesahující z roku 2009 a zahájit mnoho dalších. 

Hlavním cílem roku 2010 bylo zahájení pravidelné 

volnočasové nabídky pro děti, mládež i dospělé 

z Nové Vsi nad Nisou. V tomto směru jsme 

zapracovali na nabídce turisticko-dobrodružného 

kroužku pro děti, založili jsme dětský pěvecký sbor 

Novovesánek, rozšířili jsme nabídku keramického 

kroužku o další 2 cílové skupiny – mládež a 

dospělé. Připravili jsme celoroční nabídku 

kreativních workshopů v naší knihovně a posílili 

jsme akce v keramické dílně pro veřejnost. Dalším 

úspěšným projektem dlouhodobého charakteru je 

nabídka výuky hry na kytaru. Kromě těchto 

pravidelných činností pro organizované skupiny 

zájemců jsme se také soustředili na další 

dlouhodobý cíl a to rozvoj knihovny. Podařilo se 

nám uzavřít dohodu s Obcí Nová Ves nad Nisou o 

správě obecní knihovny, což významně posílilo náš 

záměr vybudovat aktivní a živou spolkovou 

knihovnu pro širokou veřejnost. V oblasti péče o 

životní prostředí jsme, spolu s partnery, dokončili 

projekt Aleje dětí, který měl mimořádný úspěch u 

veřejnosti. V roce 2010 se nám také podařilo 

zajistit si finanční podporu pro II. (závěrečnou) 

etapu celkového záměru. Tato bude realizována 

v roce 2011. V roce 2010 jsme získali podporu 

našeho projektu Stabilizace památných stromů, 

díky níž se nám úspěšně podařilo odborně ošetřit 

5 památných stromů v naší obci. Poslední, 

Novoveský javor, bude ošetřen v rámci projektu 

Alej dětí II. etapa v roce 2011. Dalším projektem 

v péči o životní prostředí byl pak projekt Mokřadní 

biotop v Nové Vsi nad Nisou. Díky této aktivitě 

máme k dispozici odborné zoologické a botanické 

průzkumy významné prameništní oblasti Louky 

Pod statkem. Naším dlouhodobým záměrem je 

docílit vyhlášení této lokality maloplošným 

chráněným územím. Naše péče a zájem o přírodu 

a životní prostředí v naší obci a okolí byla v roce 

2010 završena vydáním publikace Novoveské 

putování časem a přírodou a informační 

skládačkou na téma Pamětihodnosti a přírodní 

zajímavosti Nové Vsi nad Nisou. Vznikl velice 

poutavý materiál mapující významné vycházkové 

trasy v našem okolí s informacemi o přírodních 

zajímavostech a historických pamětihodnostech.  

 V roce 2010 jsme také rozšířili řady našich 

členů a odsouhlasili jsme si změny stanov 

sdružení. Nejvýznamnější změnou ve stanovách je 

ustanovení správní rady, která bude jmenována 

začátkem roku 2011.  Kromě těchto aktivit jsme se 

také cíleně zabývali budováním dobrého jména 

organizace, soustředili jsme se na kvalitní PR a 

zacílili jsme se na rozvoj fundraisingu v naší 

organizaci. I v těchto směrech jsme ušli značnou 

cestu a díky tomu máme silnější podporu místních 

firem, soukromých dárců, dobrovolníků a 

partnerů. Také místní samospráva a Liberecký kraj 

nás pravidelně podporují finančními příspěvky na 

činnost sdružení. 

 Pro rok 2011 chceme dále aktivně rozvíjet 

naše dlouhodobé projekty jako je činnost 

knihovny, keramická dílna, nabídka kroužků pro 

děti a mládež, tvůrčí workshopy pro dospělé. 

Navíc se chceme soustředit na rozšíření nabídky o 

letní táborové aktivity pro děti, společné výlety a 

každoroční lyžařské víkendy. Chtěli bychom do 

naší nabídky přidat několik kulturních akcí pro 

širokou veřejnost – rozloučení se školním rokem, 

chceme se spolupodílet na Jarních slavnostech u 

Nisanky, chtěli bychom se podílet na uvažovaných 

předvánočních trzích v naší obci a pokud se podaří 

zrealizovat záměr partnerského Novoveského 

okrašlovacího spolku = uspořádání podzimní 

pouti, chtěli bychom se na tomto projektu 

partnersky také podílet. Kromě kulturních akcí 

máme také záměr pomoci aktivním sousedům 

každoročně zorganizovat zimní závody na lyžích.  

V podpoře péče o životní prostředí chceme dál 

pokračovat v péči o lokalitu Aleje dětí, chceme 

realizovat, alespoň po etapách, revitalizaci 

centrálního parku v obci, budeme pokračovat ve 

výsadbách původních dřevin v katastru naší obce, 

chceme budovat tůně pro obojživelníky ve 

vhodných lokalitách a chceme také více 

informovat veřejnost aktivní formou o přírodních 

zajímavostech a péči o životní prostředí v našem 

okolí. Za tímto účelem zavedeme v roce 2011 

pilotní běh přírodovědných procházek.  
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Naše poděkování patří všem partnerům, dárcům a dobrovolníkům, bez kterých by naše činnost zdaleka 
nemohla být tak pestrá a úspěšná: 
 
firemní dárci a partneři: Makak climbing s.r.o., AP-SOFT JABLONEC s.r.o., CHARLIES AND CO., s.r.o., 
Křižovatka Příchovice – centrum života mládeže, Jablonecký deník, Milan Vrkoslav – TISK A REKLAMA, 73. 
Pionýrská skupina Vodovod, Sbor dobrovolných hasičů Smržovka, DANĚ CZ s.r.o., Pivrncova jedenáctka 
s.r.o., Optys spol. s r.o., Nadace Partnerství, Nadace VIA, Nadace Preciosa, Nadace Škola hrou, SKANSKA, 
Poštovní spořitelna, Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe, ČSOB, a.s. 
 
soukromí dárci a partneři: Šárka Hlavatá, Kateřina Holubová, Lenka Pluhařová, Barbora Edwards, Blanka 
Havlová, Sylvia Čílová, Jan Havel, Petr Pluhař, Petr Urban, Markéta Urbanová, Inka Urbanová, Jaroslav Lubas 
st., Jaroslav Lubas ml., Milan Fiala, Jana Fialová, Zuzana Kubelková, Markéta Jandová, Martin Hencl, Sabina 
Šulcová, Marie Šulcová, Pavel Dvořák, Miroslav Drbohlav, Iva Románková, Pavel Vonička, Břetislav Hušek, 
Petr Ferdyš Polda, Tomáš Fiala, Dana Karmazínová, Karolína Peroutková, Tomáš Řízek  
 
podporující instituce: Obec Nová Ves nad Nisou, Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou, 
Liberecký kraj, město Jablonec nad Nisou, informační centrum Smržovka, informační centrum Jablonec nad 
Nisou 
 

Projekty roku 2010 
 

Alej dětí 
V roce 2010 jsme v rámci tohoto projektu zrealizovali závěrečnou část první etapy, a to sice výsadbu 
stromořadí. Stará úvozová cesta je od dubna 2010 lemována starými odrůdami třešňových vysokokmenů. 
Akce byla mimořádně úspěšná, o čemž svědčila i vysoká účast občanů podílejících se vlastními silami na 
výsadbě samotné. Akce se zúčastnilo 64 občanů, což je cca 10% obyvatel. Počasí bylo příjemně jarní, nálada 
výborná a závěrečný táborák stvrdil dobré dílo. Celkově, po první etapě, je zrealizováno: vysazení 
stromořadí, zdravotní a bezpečnostní řezy včetně vazeb v korunách u stoletých javorů, likvidace náletových 
dřevin, vyhlášení památného stromu Novoveského javoru, osazení mobiliáře: dětský lezecký dřevěný totem 
pastelka + veliká dřevěná kruhová lavice kolem mohutného kmene jednoho z javorů v místech krásných 
výhledů do krajiny a je nainstalována informační cedule u paty aleje. S následným zaléváním stromků nám 
pomáhá SDH Smržovka. V roce 2011 nás čeká revitalizace úvozové cesty samotné. Za pomoci techniky budou 
odvaleny a odvezeny velké žulové balvany z cesty, budou vytrhány kořeny a pařezy po náletech, zbuduje se 
nový povrch cesty pro pěší a cyklisty = mlatový povrch, děti vztyčí rozcestník u Pörnerových skal a budeme 
pokračovat v likvidaci křídlatky sachalinské v blízkosti památného javoru. Na podzim 2011 by měl být celý 
projekt slavnostně ukončen. 
 

         
 

Grantová podpora projektu Aleje dětí byla poskytnuta prostřednictvím Nadace Partnerství ve výši Kč 96000,- 
a II. etapu podpořila Nadace VIA částkou Kč 300 000,-- 
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Knihovna 
 
Na začátku roku 2010 jsme uzavřeli smlouvu s Obcí Nová Ves nad Nisou o správě obecní knihovny. Díky 
tomu jsme mohli spojit úsilí a představy naší spolkové knihovny s fungováním knihovny obecní. Po roce 
působení hodnotíme tento záměr jako vydařený. Z původního počtu 4 pravidelných čtenářů se nám povedlo 
za rok zvýšit číslo na 29 čtenářů. Obzvláště jsme se soustředili na zapojení dětí z místní školy a školky a 
snažili jsme se je mnoha programy přivést opět k aktivní četbě a k zájmu o knihy. V roce 2010 jsme také 
úspěšně dokončili projekt Spolkově v knihovně, který nám umožnil zřídit regionální knihovničku, 
knihovničku kreativní tvorby a volnočasových aktivit a knihovničku environmentálního vzdělávání a osvěty. 
Na jaře jsme uspořádali výtvarný workshop s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, kterého se 
zúčastnila místní MŠ a ZŠ. Přes prázdniny jsme změnili uspořádání knihovny a zajistili jsme si prostředky na 
zbudování dětského koutku pro nejmenší. Vznikl tak příjemný prostor pro malé děti, což nám zase umožňuje 
připravovat tvůrčí workshopy pro maminky s dětmi. V září jsme spustili pilotní projekt společných 
čtvrtečních dílen pro veřejnost. Probíhají každý měsíc na dané téma a tyto čtvrtky se stávají pro mnohé 
maminky pevným datem v kalendáři. Obliba stoupá a na některé dílny k nám dorazilo i 20 návštěvníků. Na 
jaře 2010 jsme spustili samostatné webové stránky knihovny www.knihovnanovavesnn.webk.cz , které se 
postupně stávají zdrojem informací pro občany Nové Vsi nad Nisou. Pro příští rok máme v plánu zažádat o 
finanční podporu e-katalogu knih v naší knihovně a zřídit tak větší komfort pro čtenáře. Na podzim 2010 
jsme ve spolupráci s obcí zavedli službu Knihy až do kuchyně, kde nabízíme odvezení knih všem zájemcům, 
kteří nemohou z nějakého důvodu navštívit sami naši knihovnu. V roce 2010 jsme se také zapojili do 
mezinárodní akce Noc s Andersenem, která poutavou formou láká děti do dění v knihovně. Tuto aktivitu 
chceme vést v nabídce spolku dlouhodobě, protože se dětem velice líbí a pomáhá vytvářet nové vztahy mezi 
dětmi, ale i mezi dětmi a prostředím knihovny.  
 
 

   
 

     
 
 
Tuto aktivitu finančně podporují: Obec Nová Ves nad Nisou, Nadace Škola hrou, Liberecký kraj 
 

                              
 

http://www.knihovnanovavesnn.webk.cz/


 

5 

Sbor NOVOVESÁNEK 
Od září 2010 zahájil činnost dětský pěvecký sbor NOVOVESÁNEK. Každé úterý odpoledne se scházejí děti ve 
věku 5 až 10 let v prostorách místní družiny za vedení Mgr. Zuzany Kubelkové. Projekt založení dětského 
pěveckého sboru jsme zahajovali s velkým otazníkem. V naší obci historicky nikdy neexistovalo podobné 
těleso a tak jsme byli velmi napjatí, jak se záměr bude veřejnosti líbit. Nakonec jsme byli mile překvapeni 
zájmem a tak se nám hned první rok sešlo prvních 8 dětí. Tyto děti poctivě cvičí a pod odborným vedením se 
snaží zvládat své hlasivky a hudební talent. Jejich snažení bylo završeno prvními veřejnými předvánočními 
vystoupeními v místním kostele a na školní besídce. Ohlas byl mimořádně pěkný a po vystoupeních se do 
sboru přihlásili další zájemci. Na konci roku 2010 čítá sbor 10 dětí. NOVOVESÁNEK má v plánu pro rok 2010 
rozšířit svou činnost o doprovod na drobné hudební nástroje a plánuje veřejná vystoupení v naší obci při 
příležitosti Jarních slavností u Nisanky, podzimní pouti a předvánoční akce v místním kostele.  

                 
 

Výuka hry na kytaru 
Další nabídkou, která funguje od září 2010, je výuka hry na kytaru. Této 
možnosti hojně využili nejen děti, ale také mládež z naší vsi. Do konce 
roku 2010 se individuální výuce, pod vedením Mgr. Zuzany Kubelkové, 
věnovalo 6 dětí. Dokonce hned po 3 měsících výuky se 2 žákyně 
účastnily veřejného vystoupení v kostele, kde doprovázely sbor 
NOVOVESÁNEK. Pro rok 2011 již plánují několik společných veřejných 
vystoupení, z nichž první by mělo proběhnout na Jarní slavnosti u 
Nisanky.  
 

Hudební a pěvecké aktivity podporuje Obec Nová Ves nad Nisou bezúplatným poskytnutím prostor. 
 

Turisticko-dobrodružný kroužek 
Pro školní rok 2010/2011 jsme připravili volnočasovou nabídku pro všechny aktivní děti z naší obce ve věku 
5 – 10 let se zaměřením na turistiku, horolezecké dovednosti a celkový rozvoj sportovních dovedností dětí. 
Tento kroužek probíhá vždy v pátek v podvečer a je veden Martinem Henclem a Markétou Jandovou. Dětem 
i rodičům se aktivity velice líbí. Kroužek využívá partnerské nabídky Lanového centra König v Nové Vsi nad 
Nisou a odborného dohledu PeaDr. Miroslava Drbohlava, který pomáhá jako dobrovolník s výukou lanových 
technik a sestavováním programu kroužku. V zimní sezoně děti využily také nabídku dalšího partnera 
kroužku Ing. Pavla Dvořáka, který dětem bezplatně umožnil využívat lyžařský vlek v naší obci. Lyžařské 
dovednosti se vedoucí kroužku rozhodli podpořit v závěru zimní sezony uspořádáním lyžařského víkendu 
v Příchovicích, kam pozvali také další děti z naší obce. Z tohoto záměru bychom rádi vytvořili pravidelnou 
každoroční akci pro všechny děti z naší vsi. Přes zimní období jsme dostali také nabídku pana Honzy Havla, 
spolumajitele firmy Makak climbing s.r.o., k bezplatnému užívání zázemí a služeb Lezecké arény v Jablonci 
nad Nisou. Zde se děti učily dalším dovednostem na lezeckých stěnách, které hodlají zúročit na jaře a v létě 
roku 2011 v reálním terénu. Do roku 2011 vstupuje turistický kroužek také s novou nabídkou příměstského 
letního tábora HoroLEZÁCI.  
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Keramická dílna 
Dalším naším dlouhodobým projektem je komunitní keramická dílna. V roce 2009 se nám podařilo získat 
prostředky na nákup keramické pece, což je nezbytné zařízení každé dílny. Pak jsme se již mohli pustit do 
díla. V roce 2010 jsme dovybavili dílnu nástroji, keramickou hlínou, licími hmotami, engobami, glazurami a 
mnoha dalšími pomůckami. Kromě kroužku pro děti jsme rozšířili nabídku také pro mládež a dospělé. 
Pravidelně pořádáme ve spolupráci se školou 2 workshopy pro rodiče s dětmi a plánujeme zařadit do 
programu také keramické víkendy. V létě 2010 jsme získali finance na nákup hrnčířského kruhu a školení 
lektora. Díky tomu můžeme od září učit i práce na hrnčířském kruhu. Do roku 2011 jdeme s cílem vybavit 
dílnu kovovými regály, dílenskými stoly a židlemi a dalšími potřebami pro keramiky jako je na příklad 
nástěnný lis. V roce 2011 chceme také v dílně rozvíjet metody vylévání, přelití, zdobení sgrafitem či intarzií, 
chceme více rozšířit dovednosti při práci s engobami a mnoho dalšího. K tomu se váží i další materiálové 
potřeby při nákupu glazur, engob, sádrových forem apod. V roce 2011 bychom chtěli připravit také první 
prázdninový program pro starší děti v dílně a vyškolit lektory v dalších dovednostech tak, aby se výkony 
v naší dílně mohly dále kvalifikovaně posouvat a rozvíjet. 

 

        
 

Rozvoj keramické dílny podporuje finančně Nadace PRECIOSA a zázemí bezplatně poskytuje Obec Nová Ves 
nad Nisou. 

                         
 

Louka Pod statkem 
Lokalita Louky Pod statkem je také jedním z našich dlouhodobých projektů. Jedná se o původní prameništní 
louku, která byla v minulém století nevhodně zemědělsky obhospodařovaná. Přestože zde proběhly snahy 
louku meliorovat, záměr se nepodařil a drenážní trubky nejsou funkční. Tento fakt naštěstí způsobil, že 
louka se stále ještě těší téměř původnímu vodnímu režimu a na něj navazující živočichy a rostliny. Přestože 
je naše obec bohatá na mokřadní louky a prameniště, Louka Pod statkem si zaslouží pozornost a péči. Na 
východním okraji bohužel stále ještě stojí nevzhledná polorozpadlá budova starého kravína a skládka 
autovraků v blízkosti prameniště rozhodně také není ekologicky příznivým sousedem. Našim cílem je 
zachovat prameništní charakter této louky, vytvářet a podporovat podmínky pro specifické (a většinou také 
chráněné) druhy živočichů a rostlin. V roce 2010 jsme nechali zhotovit zoologické průzkumy, které navázaly 
na průzkumy botanické z roku 2009. Výsledky obou průzkumů jsou potěšující a slibují, že při správné péči o 
lokalitu se louka bude dlouhodobě těšit například z prstnatců májových, vachty trojlisté, skokanů hnědých, 

čolků či mloků horských nebo třeba chřástala polního či dnes už mizejících 
vlaštovek. Našim úkolem do příštích let je zajistit lokalitě status veřejné 
zeleně a ochranu maloplošného chráněného území.   
 
Projekt louky Pod statkem podporují Nadace VIA a Trust for Civil Society in 
Central and Eastern Europe, projekt ilustrací doprovodil kreslíř Petr Urban. 
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Památné stromy 
 
Naše obec, Nová Ves nad Nisou, má nejvíce památných stromů na svém území v jabloneckém okrese. 
V současné době máme 5 lip malolistých a jeden javor klen. Péče o takové velikány nejenže podléhá celkem 
přísnému odbornému dohledu, ale je také značně finančně náročná. Za posledních zhruba 15 let se stromům 
nedostalo komplexní péče a tak jsme přiložili ruku k dílu i v této oblasti. Podařilo se nám zajistit prostředky 
na odborné ošetření všech lip malolistých. Odbornou práci provedla skupina arboristů ing. Wacha z Liberce 
v letních měsících. Stromům se dostalo zdravotních a bezpečnostních řezů, vazeb v koruně a posouzení jejich 
stavu. My jsme nejen rádi, že jsou stromy ošetřené, ale máme také odborné rady k další péči o tyto velikány 
a doporučení k záměru lokality u Třech lip. Do projektu o památné stromy se zapojila také veřejnost a to sice 
formou velké prázdninové soutěže se skřítkem Stromofousem a fotografickou soutěží pro dospělé. Bylo 
hezké pozorovat nejen práci odborníků, ale i pátrání veřejnosti, kdeže ty naše památné stromy rostou. Na 
jaře 2010 byl navíc díky naší iniciativě nově vyhlášen poslední památný strom Novoveský javor v Aleji dětí, 
který se dočká odborného ošetření v roce 2011.  
 

              
 
Projekt podpořili Nadace Partnerství, MŽP, SFŽPČR a ilustracemi doprovodila Markéta Urbanová.   

 
 
 
 
          Patroni našich památných stromů: 
 

                                                                      
 

skřítek Stromofous        Větvík    Kořínek  
 
 
 



 

8 

 
 
Novoveské putování časem a přírodou 
 

Protože jsme velkými příznivci přírody a drobných kulturních památek 
v krajině, rozhodli jsme se v roce 2009 požádat o finanční prostředky 
na tvorbu a tisk publikace s názvem Novoveské putování časem a 
přírodou. Podporu se nám podařilo získat a tak jsme na přelomu roku 
2009/2010 zahájili práce na této vůbec první publikaci o Nové Vsi nad 
Nisou. Publikace je pojata jako dva výlety Novou Vsí nad Nisou, Horní 
Černou Studnicí a okolím. Výlety nesou názvy: Přes černostudniční 
mokřady na rozhlednu a Putování za památnými stromy. Publikace 
provází návštěvníky přes významná místa naší oblasti a to jak 
z pohledu maloplošných chráněných území, tak z pohledu historie 
místa a jejich upomínek. Publikace vznikla jako autorský projekt Ireny 
Pluhařové a Ing. Jaroslava Lubase, kteří jsou zároveň předsedové 
dvou spolupracujících občanských sdružení z Nové Vsi nad Nisou = 
spolku NOVOVESAN a Novoveského okrašlovacího spolku. Tato 
publikace dala zároveň impulz k myšlence přírodovědných procházek 
po našem okolí s místním průvodcem. Při práci nad touto knížečkou 
vzniklo mnoho materiálu a dalších námětů na další publikace 
v budoucích letech. Doufáme, že se časem k podobné práci vrátíme a 
provedeme návštěvníky dalšími zajímavými místy naší vsi a okolí. 

V rámci tohoto projektu vznikla také turistická skládačka s názvem Pamětihodnosti a přírodní zajímavosti 
Nová Ves nad Nisou, která zjednodušeně představuje nejvýznamnější místa naší obce a okolí. Oba tyto 
materiály jsou distribuovány v informačních centrech v okolí, na rozhledně Nisance a při kulturních a 
společenských akcích v naší obci.    
 
Projekt podpořili Liberecký kraj, Obec Nová Ves nad Nisou a Novoveský okrašlovací spolek. 
 

                                                                                            
 

 

 

Vánoční pečení 

V roce 2010 jsme navázali na projekt z roku 2009 a to sice společné pečení maminek s dětmi ve školní 
kuchyni. Cílem této počínající tradice je umět se sejít v předvánočním čase, vyměnit si zkušenosti, sdílet 
dovednosti a vytvořit něco společného pro děti.  Již v prvním ročníku se myšlenka zalíbila a tak jsme se 
rozhodli ke každoročnímu opakování akce. Povedlo se nám s dětmi napéci hned několik druhů cukroví, které 
jsme věnovali na vánoční besídky místní mateřské a základní školy. Každý účastník si s sebou odnášel i 
balíček na ochutnání domů spolu s novými recepty. Věříme, že si návštěvníci školy pochutnali. 
 
Projekt je realizován jako partnerský, ve spolupráci s místní základní a mateřskou školou za podpory Obce 
Nová Ves nad Nisou. 
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Hospodaření sdružení v roce 2010 

Rozvaha: 
Aktiva 

software 4 844,00 

ocenitelná práva 8 000,00 

samostatné movité věci a soubory movitého majetku 135 227,00 

oprávky k ocenitelným právům - 8 000,00 

oprávky k majetku - 135 227,00 

zboží na skladě a v prodejnách 8 265,20 

pokladna 17 467,00 

účty v bankách 162 412,86 

ostatní pohledávky 170 500,00 

náklady příštích období 1 513,00 

Aktiva celkem  365 002,06 
 

Pasiva 

oprávky k softwaru   4 844,00 

dodavatelé 19 374,00 

zaměstnanci  3 040,00 

zúčtování s ossz a zdravot. pojišťovnami 900,00 

ostatní přímé daně  944,00 

nároky na dotace  -5 000,00 

výnosy příštích období  310 390,00 

vlastní jmění  20 058,30 

Pasiva celkem 354 550,30 
 

Výsledovka 
náklady 

spotřeba materiálu 128 972,50 

kancelářské potřeby 42 501,00 

prodané zboží 3 079,04 

ostatní služby 251 391,76 

mzdové náklady 53 753,00 

zákonné sociální pojištění 6 267,00 

ostatní sociální pojištění 2 258,00 

ostatní náklady – bank. popl. 791,00 

odpisy dlouhodobého nehm. majetku 134 602,00 

náklady celkem 623 615,30 
 

výnosy 

tržby za vlastní výrobky  2 000,00 

tržby z prodeje služeb  83 200,00 

tržby za prodané zboží  8 675,00 

úroky  91,36 

jiné výnosy – přeplatky  0,7 

přijaté příspěvky mezi org. složkami  93 000,00 

přijaté příspěvky = dary  446 500,00 

přijaté členské příspěvky  600,00 

výnosy celkem  634 067,06 

hospodářský zisk    10 451,76 
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