VÝROČNÍ ZPRÁVA
OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

ZA ROK 2008
NÁZEV NAŠEHO SDRUŽENÍ VYCHÁZÍ Z JEDNODUCHOSTI
Podle pověsti je Androméda matka hvězd a jako každá matka chrání svoje děti a vychovává je
až do jejich dospělosti. Když děti vyrostou a založí vlastní rodinu, pak většinou rodiče
zůstávají sami a zestárnou. Ve stáří se stanou opět dětmi, i když jinými, než byly po narození.
Takoví lidé potřebují naši každodenní péči. Bez této péče by nemohli existovat. Naším přáním
je, aby hvězda Androméda (matka hvězd) ochránila naše nemocné (děti) ode všeho zlého tak,
aby odcházeli z tohoto světa důstojně, v klidu a nebyli osamoceni.
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ÚVOD
Milí přátelé,
také rok 2008 byl naplněný prací a hlavně posunutím dopředu. Společně jsme prožívali radost,
starosti i nedostatek finančních prostředků. Naše cílevědomé práce na rekonstrukci zakoupeného
objektu nás dovedly ke kolaudaci velkokapacitní kuchyně, společenského sálu a kotelny.
Podařilo se nám tak splnit jeden úsek z naší dlouhé cesty.
Loňský rok byl pro nás významný dílčím zúročením naší práce, ale dobře víme, že hodně úsilí
nás ještě čeká a mnoho práce je před námi. Naším přáním je, abychom po dokončení
rekonstrukce zahájili stavební práce na další výstavbě.
Dosavadní činnost našeho sdružení je závislá na osobních finančních vkladech a na
sponzorských darech. Provoz naší neziskové organice a nákup stavebního materiálu financujeme
převážně z vlastních peněz. Proto si velmi vážíme všech sponzorů a lidí dobré vůle, kteří nám
jakkoliv pomohli a pomáhají. Jsme vděční, když získáme autoplachtu, protože můžeme přikrýt
stavební materiál nebo dřevo. Bez nezištné pomoci druhých lidí bychom nebyli tam, kde jsme
nyní. Z každé získané koruny se snažíme vytvořit koruny tři, když se nám podaří pětikoruna, je
to velká věc. Daří se nám to zvláště proto, že hodně stavebních prací si dokážeme udělat sami.
aždý náš víkend je zároveň „víkendem otevřených dveří“. Jsme rádi, že nás může kdokoliv
navštívit a přesvědčit se o naší práci přímo na místě. Přijďte i vy, s potěšením vás přivítáme.
Lenka Petříčková, předseda

2004 - zakoupení objektu

2005 - nová střecha

2006 - přístavba
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POSLÁNÍ A CÍLE
Na humanitárním projektu výstavby hospice pracujeme přes 10 let po našem zaměstnání. Dlouho
se nám nedařilo získat finančně dostupný pozemek a v roce 2002 nás také částečně zastavily
povodně. Za účelem realizace projektu jsme koupili v září 2004 ve Velké Chmelištné na
Rakovnicku z vlastních soukromých peněz budovu bývalé hospody s přilehlými pozemky.
Na základě pořízení sídla, bylo v únoru roku 2005 založeno občanské sdružení Společenství
Androméda. Jsme nestátní neziskovou organizací s vlastní právní subjektivitou, zaregistrovanou
na Ministerstvu vnitra ČR.
Cíle sdružení:
- prosazování zájmů zdravotně postižených a starých lidí
- prosazování ekologického myšlení

MALÉ OHLÉDNUTÍ
Zakoupená budova byla 12 let bez provozu, zchátralá a nefunkční. Neudržované okolí bylo
zarostlé nálety a plevelem. Budova prochází rekonstrukcí, kterou provádíme po zaměstnání a
převážně z vlastních finančních zdrojů. Jako podporu tohoto projektu jsme získali z Ministerstva
zdravotnictví dotaci ve výši 2 mil. Kč. V roce 2008 navázaly naše stavební práce na předchozí
činnost s cílem vybudovat v sídle sdružení zázemí pro další výstavbu. Stanovili jsme si
následující úkol – zprovoznit zde velkokapacitní kuchyň, kotelnu a společenský sál, ve kterém
budeme prezentovat náš záměr - vybudovat ve Velké Chmelištné areál, kde se budou setkávat
lidé zdraví, nemocní a rodiny s dětmi.
Rekonstrukce budovy byla zahájena výměnou střešní krytiny a terénními úpravami. Na
odstranění náletových porostů jsme museli objednat těžkou techniku a pro rekultivaci pozemků
byla nákladními automobily navezena nová zemina. Skladové a manipulační prostory pro provoz
kuchyně jsme museli řešit přístavbou ke stávajícímu objektu. Nové prostory jsme využili také
pro vybudování kotelny. Na stavbě jsme pracovali za každého počasí, abychom zužitkovali
drahocenný čas o víkendech a dovolených. Ve staré budově jsme museli vysekat nové vedení
elektroinstalace, oškrábat staré omítky, naštukovat stěny a stropy, vybudovat sociální zázemí a
odpady, postavit nové příčky. Vyměnili jsme stará okna za nová a postupně zateplovali nově
vytvořené půdní prostory.
V prosinci 2008 jsme zkolaudovali kuchyň, společenský sál, sklady, sociální zázemí s WC pro
invalidy a kotelnu. I když rekonstrukční práce zdaleka neskončily, podařilo se nám vytvořit
zázemí pro další výstavbu, která je schválená zastupitelstvem obce - pobytové zařízení
pro seniory a postižené lidi Alzheimerovou chorobou a výstavba hospice sv. Antonína a
sv. Terezky.
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LIDÉ V ANDROMÉDĚ
Ke dni 31. 12. 2008 má občanské sdružení 9 členů. Spolupracujeme s hospicem
sv. Štěpána v Litoměřicích, kde jsme absolvovali stáž.
Předseda:

Lenka Petříčková

Rada sdružení:

Lenka Petříčková
Helena Petrášková
Dagmar Maxová

Členové sdružení:

Jitka Caltová
Jan Petříček
Vendula Šmoldasová
Hana Jirkovská
Václav Jirkovský
Jozef Kundrát

Práci našeho občanského sdružení Společenství Androméda podporují významné osobnosti.
PODPORA ODBORNÝCH OSOBNOSTÍ
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
• přednosta Interní hematoonkologické kliniky FN Brno
• proděkan pro rozvoj Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně
• předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.
• přednosta 1. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské fakultní
nemocnice v Praze
• soudní znalec pro obor zdravotnictví, hematologie, interna
Prim. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
• ředitelka Gerontologického centra, Praha 8 Kobylisy
• předsedkyně České gerontologické a geriatrické společnosti ČLS JEP
• místopředsedkyně České alzheimerovské společnosti
PODPORA ZNÁMÝCH OSOBNOSTÍ
David Suchařípa
Otakar Brousek st.

Pan Otakar Brousek A Lenka Petříčková
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VEŘEJNÁ SBÍRKA
V roce 2007 jsme na podporu výstavby hospice sv. Antonína a sv. Terezky založili veřejnou
sbírku s číslem účtu 399 515 339/0800. Sbírka bude ukončena 23.7.2010. Ke dni 31.12.2008
je na účtu částka ve výši 165 755, 48 Kč.
ZPRÁVA O ČINNOSTI
-

Naše stavební práce na rekonstrukci objektu pokračují v nezměněném úsilí.

-

V březnu jsme z Ministerstva práce a sociálních věcí obdrželi vyrozumění, že naše žádost o
dotaci na výstavbu sanatoria sv. Kryštofa a sv. Josefa byla z důvodu nedostatku financí
zamítnuta. Tato zpráva nás nezaskočila. Počátkem roku jsme dokončili studii na výstavbu
pobytového zařízení ANDROMÉDA (pracovní název) určenému pro seniory a také
postižené lidi Alzheimerovou chorobou. Na zahájení stavebních prací intenzivně sháníme
finance.

-

V květnu jsme na benefičním fotbalovém utkání COBRA cup převzali sponzorský dar ve
výši 75 000 Kč od společnosti COBRA s.r.o. Benefiční utkání pořádalo občanské sdružení
Real Top Praha, s jehož předsedou Alexandrem Smitou jsme navázali spolupráci.

COBRA cup – předání šeku

První přírůstek do hospodářství – poník Polík

-

Ve spolupráci s Fórem dárců nám v září pomohlo s přípravami Světového dne hospiců 16
dobrovolníků ze společnosti ČEZ v akci DEN PRO DOBRO.

-

V říjnu jsme v našem společenském sále pořádali 2. ročník Světového dne hospiců. Akce
s kulturním programem proběhla pro širokou veřejnost za účasti odborníků z Všeobecné
fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Výtěžek za prodej
keramických předmětů s doprovodným benefičním představením v Rakovníku ve výši
28 045 Kč byl předán na účet veřejné sbírky.

Světový den hospiců
-

V říjnu se na podporu výstavby hospice zásluhou dirigenta Romana Michálka, který vede
Komorní smíšený sbor Laetita, konalo benefiční představení v Praze ve Strašnicích v
Kostele Neposkvrněného početí Panny Marie.

-

V rámci veřejné sbírky jsme ve spolupráci s panem Liborem Petrů pořádali dvě benefiční
divadelní představení CHCETE MĚ – v říjnu v Rakovníku a v listopadu v Kralupech nad
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Vltavou. Vzhledem k náročné organizaci a malého finančního výtěžku z obou představení
jsme od pořádání těchto benefičních akcí upustili.
-

V prosinci jsme pořádali již tradiční adventní koncert ve spolupráci se ZUŠ Rakovník
s laskavou podporou ředitelky Libuše Podané. Také výtěžek adventního koncertu ve výši
12 170 Kč byl určen na účet veřejné sbírky.

Vstup do kuchyně PŘED a PO úpravě

Práce uvnitř

Práce venku

Betonování ploché střechy přístavby
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008
HOSPODAŘENÍ za rok 2008 (v tis. Kč)
NÁKLADY
Materiálové
- spotřeba PHM

28

- spotřeba materiálu

699

- ostatní

101

Spotřeba energie

63

Opravy a udržování

0

Reprezentace

22

Ostatní služby

249

Osobní náklady
- mzdy
- zákonné odvody
Odpisy
Ostatní daně a poplatky
NÁKLADY CELKEM

238
2
62
1
1 465

VÝNOSY
Tržby z prodeje služeb
Jiné ostatní výnosy (dotace,
úroky)

16
5

Přijaté příspěvky
- finanční dary

872

- materiálové dary

816

Přijaté členské příspěvky
VÝNOSY CELKEM
VÝSLEDEK
HOSPODAŘENÍ

3
1712

247
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VÝPIS Z ÚČETNÍ ROZVAHY (v tis. Kč)
Dlouhodobý majetek celkem
- dlouhodobý nehmotný majetek
- dlouhodobý hmotný majetek
- oprávky k dlouhodobému
majetku
Krátkodobý majetek celkem
- pohledávky
- krátkodobý finanční majetek
AKTIVA CELKEM

1 242
0
1 180
- 62
29
0
29
1209

Vlastní zdroje

690

- jmění

443

- výsledek hospodaření

247

Cizí zdroje

519

- krátkodobé závazky

16

- dlouhodobé závazky

456

- jiná pasiva
PASIVA CELKEM

47
1 209
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PODĚKOVÁNÍ VŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE
Ještě jednou děkujeme všem, kteří jakýmkoliv způsobem podpořili práci lidí našeho
občanského sdružení. Jsme rádi, že díky Vaší pomoci můžeme všichni společně
věnovat kousek svého života těm lidem, kteří to nejvíce potřebují. S úctou k Vašemu
dobru celé naše Společenství Androméda.
ITES, spol. s r.o., Kladno
Zeolit Kladno, spol. s r. o.
Rockwool, a.s., Praha
Esa, s.r.o., Kladno-Dubí
Geis CZ, s.r.o., Ejpovice
Oma CZ, a.s., Stráž pod Ralskem
Jannis Mesochoridis, Kleneč
LESS & TIMBER s.r.o., Bohdaneč
Haberhauer Remi Kladno
KÁMEN Zbraslav, spol. s r.o., lom Sýkořice
Libor Petrů, Praha
MÚ Kralupy nad Vltavou
KASS Kralupy nad Vltavou
HET, spol. s r. o., Ohníč u Teplic
Maranatha, o.s., Praha 4
Froněk,spol. s r.o., Rakovník
DHL Exel Supply Chain,s.r.o., Pohořelice
Velvana, a.s., Velvary
Lasselsberger, a.s., Plzeň
Verner, a.s., Červený Kostelec
Požární uzávěry, s.r.o.
Real TOP Praha
COBRA, spol.s.r.o.
Jiří Lupínek, Prackovice n. Labem
Autojeřáby Josef Dašek, Rakovník
Bateo spol. s r.o., Liberec
OMEGA TRANS spol. s r.o.
Ivo Klug o.s., Stavebniny Libušín
Rigips, s.r.o., Praha
CEDES Logistik s.r.o., Říčany
HASIL a. s., Ostrava- Poruba
Procter & Gambel - Rakona, s.r.o., Rakovník
LB Cemix, a.s., Borovany
MASO-PROFIT spol. s r.o., Praha 9
Květinářství Monika Kralupy nad Vltavou
KIESEL s.r.o., Praha 4
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KADLEC, spol. s r.o. Opava
VAHY PRO, s.r.o., Trmice
Sanela, spol. s r.o., Lanškroun
Regulus spol.s r.o. , Praha
Vladimír Vopata, Čistá
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
Ing. Vladimír Švarc, Praha
Miloslav Pavelka, Praha
LAUFEN CZ s.r.o., Praha 2
Mlýn Čistá, spol. s.r.o.
Eliška Vaicová, Petrovice
Ing. Miloš Šimon, Praha 10
Ing. Eva Matyášová, Praha 4
MUDr. Taťjana Mokrá, Praha 4
Milena Chlumská, Praha 6
AGO-JAVORINA, spol. s.r.o., Čistá
Teslet, s.r.o., Nový Dvůr, Kněževes
DYNAL, s.r.o., Čistá
VZ lab. s.r.o., Praha
ASTRA TRANS s.r.o. Liberec
TONDACH ČR s.r.o., Hranice
Rapy, spol. s r.o., Kralupy n. Vltavou
AGENTURA ALFA CZ, Rakovník
Kulturní centrum Rakovník
Sádrokartony Josef Carda, Lubná
Roto stavební elementy, s.r.o., Praha
Sefen spol. s r.o, Frýdek-Místek
Xella CZ, s.r.o., Hrušovany u Brna
KOPER TRADING s.r.o., Tábor
CDP EKOPALIVA, Praha
Radka a Jan Linhartovi, Velké Přílepy
MUDr. Marie Silberová, Rakovník
Českomoravský beton a.s., Beroun
Pražské betonpumpy a doprava s. r.o.,
Praha

Děkujeme všem dobrým lidem, kteří pomohli s přípravami
Světového dne hospiců:
16 DOBROVOLNÍKŮ SPOLEČNOSTI ČEZ a společnost DYNAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kaderová Eva
Vokrojová Hana
Soukupová Vladislava
Votrubcová Irena
Víška Petr
Bauerová Zuzana
Lavičková Karolína
Huclová Petra
Krupková Věra

•
•
•
•
•
•
•
•

Kaslová Hana
Kasinec Roman
Vodičková Martina
Dvořáková Ludmila
Kůsová Renáta
Kaňoková Simona
Wallis Ladislav
a společnost DYNAL, s.r.o., Čistá

SPONZOŘI SVĚTOVÉHO DNE HOSPICŮ
RENGL, s.r.o.
DEKOS R s.r.o., Říčany
Pěvecký sbor Magistrae Raconenses
Pěvecký sbor La Gioia
Hradní duo
Family Frost spol. s r.o.
Manželé Schlezingerovi, Květinářství
Senomaty
Masna Plus, Rakovník
Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.
LAUFEN CZ s.r.o., Praha 2
Coca-Cola Česká republika, s.r.o.
Mlýn Čistá, spol. s.r.o.
Tři Mistři řezničtí, Hořesedly
Josef Hanza, Praha 9
RŮŽABUS Rakovník
Anna Bidrmanová, Kněževes
Květuše Rysková, Pavlíkov

AGENTURA ALFA CZ, Rakovník
Kulturní centrum Rakovník
TEKRO, spol. s r.o., Praha 4
Agentura REGIA s.r.o, Rakovník
Colorum, Kralupy nad Vltavou
Pekařství Špáňa, Šanov
Městský úřad Rakovník
Královský pivovar Krušovice
Plzeňský prazdroj
Farnost Strašnice, Praha
Dirigent Roman Michálek a pěvecký
sbor Laetitia
Květinářství Mimosa, Praha 3
Agentura Kolumbus Production
Jiří Krytinář
Jaroslav Sypal
Martin Tangwai
Patrik Fox
Libor Petrů
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SÍDLO

Společenství Androméda, o.s.
Velká Chmelištná č. 18
270 34 Čistá
IČO: 26990954
e-mail: spol.andromeda@volny.cz
www.spolecenstvi-andromeda.cz

REGISTRACE
Ministerstvo vnitra ČR dne 25. 2. 2005
pod číslem VS/1-1/60106/05-R

KONTAKTNÍ OSOBY
Lenka Petříčková, tel: +420 606 378 591
Helena Petrášková, tel: +420 605 924 150

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČSOB a.s., pobočka Praha, Spálená 3, 110 00 Praha 1
číslo účtu: 195 756 309/0300
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