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ZÁKLADNÍ ÚDAJE  

Název     V růžovém sadu, z.ú. 

Sídlo, adresa    Komenského 702/4, Ořechov, 664 44 

Identifikační číslo    266 05 601 

Právní forma    zapsaný ústav 

Registrace rejstřík ústavů vedený u Krajského soudu v Brně,      
oddíl U, vložka 134  

 

Bankovní spojení    Česká obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu     185149142/0300 

 

Registrace  
sociálních služeb MPSV ČR  Sociálně terapeutická dílna,  
      identifikátor 6249885 z 31. 5. 2007 

Telefon     +420 734 606 493, 736 414 511  

E-mail     vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz 

Internet     www.vruzovemsadu.cz 

 

Účel ústavu 

 Účelem ústavu je napomáhat ke zvyšování kvality života lidí s postižením. Přispět ke zkvalitnění 
informovanosti veřejnosti o životě lidí s postižením. 

Předmět činnosti ústavu 

 Za  účelem  uvedeným  výše  ústav  zejména  provozuje  dílnu na výrobu dřevěných předmětů      
s využitím vlastního pracovního programu, designu a technologií, které jsou jejich autorem 
(zakladatelem ústavu) právě pro tento účel vyvinuty a dále rozvíjeny.  

 Tím přispívá:  k  smysluplnému  naplnění  času  mentálně   znevýhodněných  lidí, 

k pracovnímu uplatnění handicapovaných lidí formou přiblížení se běžnému 
zaměstnání v co největším možném počtu charakteristik, 

    k  vytváření  pozitivního, realistického obrazu společnosti o životě  
              člověka s handicapem.  

Orgány ústavu  

Statutární orgán, ředitel ústavu   Bc. Vladimír Procházka 

Správní rada 

Předseda správní rady   Mgr. Leoš Huzlík 

Členové správní rady   Štěpán Axman 
      Mgr. Jan Hanák 

mailto:vruzovemsadu@vruzovemsadu.cz
http://www.vruzovemsadu.cz/
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ZAMĚSTNANCI  

Ředitel                     Bc. Vladimír Procházka 

Ekonomka     Ing. Marie Lhotská do 30.4.2018 

Ing. Květa Peštuková od 1.4.2018 

 

Asistenti v dílně:    Bc. Petr Slabý 

      Ing. Ondřej Gerbrich  

 

Účetní, referentka pro styk s veřejností Ing. Květa Peštuková do 31.3.2018 

Pracovníci provozu   Lukáš Remuta 

      Dana Malíková od 15.1. do 31.3.2018 

      Mgr. Iva Citterbardová od 1.4.2018 

 

PRACOVNÍCI V  DÍLNĚ (UŽIVATELÉ SOCIÁLNÍ S LUŽBY)  

NA CE LOU PROV OZ NÍ  D OB U   NA PRAX I  NA JEDEN DEN  V TÝDNU  

Dalibor Kopuletý    Michal Dřímal 

Petr Procházka do 31.8.2018  Michal David do 30.6.2018 

Radek Havlíček    Mirek Čermák  

Milan Holub   

Pavel Paleček   

Stanislav Žák   

Klára Müllerová   

Adéla Bártová 

Jiří Kříž  

Bořivoj Vrzala 

David Buchta od 1.9.2018  

     čtyři dny v týdnu 

 

 

 

Provozní doba 

pondělí až pátek od 7,30 hodin do 15, 00 hodin s výjimkou celozávodní dovolené. 
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TAK COPAK SE NÁM UDÁLO V  ROCE 2018?   

 

Informace z Jihomoravského kraje, o kterých jsem se zmiňoval v úvodu výroční zprávy 2017, 

a které byly příslibem na zmírnění ekonomických rizik dílny V růžovém sadu, se ukázaly jako 

plané. Můj optimismus v něm zachycený se v realitě nenaplnil, ale přesto pociťuji radost z toho, 

že jsme a pracujeme. On mne ten optimismus v různých chvílích přechází, ale vždycky, když mi ho 

nějaká událost vyžene dveřmi ven, vrátí se mi oknem. 

Financování dílny.  Loni jsem vám psal o příslibu z Jihomoravského kraje, že v připravovaném 

Individuálním projektu JMK nedojde k dalšímu snížení dotací. V lednu 2018 nás navštívil v dílně 

náměstek hejtmana pro sociální věci pan Marek Šlapal a též nám slíbil, že ke snížení nedojde, 

naopak, že dotace budou navýšeny o procento, o které se zvedly zákonem stanovené tabulkové 

mzdy pro sociální služby. Vyhlídky na následující období to byly pěkné.  

 

                     Mgr. Marek Šlapal na návštěvě naší dílny v lednu 2018 

 

Ouha. V říjnu jsme obdrželi podmínky pro žádost o dotaci na rok 2019 a moc jsme nechápali. Při  

kontrole  z  JMK,    která u  nás  proběhla  také v  říjnu,  jsme si  nechali vše  vysvětlit  a   teprve  
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pochopili, jak to JMK myslí. Pro rok 2019 nám JMK snížil normativ pro výpočet dotace a navíc 

uvalil povinnost získat 20 % dotací pro sociální službu od obcí. Oproti roku 2018, kdy jsme 

pracovali s úsporným rozpočtem a došlo ke snížení počtu zaměstnanců (o úvazek 0,75), došlo 

k dalšímu snížení dotace z IP JMK pro rok 2019 o 322 920 Kč.  

Ale abych nebyl k Jihomoravskému kraji nespravedlivý. Pan náměstek  Šlapal  podpořil naši 

žádost o dotaci na pořízení stroje pro vypalování a řezání laserem a zastupitelé JMK nám 

příspěvek ve výši 200 000 Kč přidělili. Laser v roce 2019 určitě pořídíme. 

Pracovní tým: V dubnu jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru s Marií Lhotskou. 

Patřila do našich řad od počátku existence dílny. Nejprve pracovala na vedlejší pracovní poměr a 

od roku 2010 zastávala v dílně na celý úvazek funkci ekonomky. V srpnu jsme se dohodli na 

ukončení spolupráce s pracovníkem s handicapem Petrem Procházkou. Od ledna již do dílny 

nedocházel a čekali jsme, zda se jeho zdravotní stav po srdeční příhodě zlepší natolik, aby mohl, 

třeba na kratší úvazek, dále pracovat. Nakonec se Petr a jeho rodina na doporučení lékařů 

rozhodli, že do dílny už nenastoupí. Na první pohled zpráva smutná, na druhou stranu jsme rádi, 

že je Petr na světě. A taky, vždycky jsem si přál, aby ten, kdo se v dílně dobře uchytí, měl možnost 

chodit do práce až do „důchodu“. A Petr je první, u kterého jsme tento úkol splnili.  
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V dubnu  jsme přijali novou pracovnici  provozu Ivu  Citterbardovou s invalidním  důchodem  ve 

2. stupni náhradou za paní Danu Malíkovou, která odešla ze zdravotních důvodů.  

 

Některé další události roku 2018: V květnu jsme uspořádali Beruškyádu, na kterou jsme 

pozvali Berušky, další dárce a podporovatele s rodinami. Mohli si v naší dílně vyrobit výrobek, 

prohlédnout si dílny, pohovořit s našimi kolegy při malém pohoštění.  

 

V červenci jsme prezentovali dílnu na Hračkobraní v Kamenici nad Lipou. Pro naše kolegy 

s handicapem jsme zorganizovali dvoudenní výlet na tuto skvělou pětidenní akci. 
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                                         Hračkobraní 2018 Kamenice nad Lipou 

V srpnu nás obec Ořechov již podruhé pozvala na tradiční hudební festival Letní hraní             

a věnovala nám výtěžek z dobrovolného vstupného. 6. října jsme pořádali již 3. ročník vlastní 

benefiční kulturní veselice Vsaduhraní. Opět se nám vydařilo, účinkující byli kvalitní, hosté se 

dobře bavili a na vstupném i v aukci našich výrobků byli štědří. To jsou asi nejvýznamnější 

události roku 2018.  

   

                                                                       Vsaduhraní 2018 
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A co nás čeká v roce 2019?:  V červnu očekáváme výměnu našeho služebního automobilu v rámci 

projektu Sociální automobil reklamní agentury Kompakt, s.r.o. V září bychom chtěli pořídit            

a zprovoznit laserové centrum. Na začátku měsíce října uspořádáme 4. benefiční kulturní veselici 

Vsaduhraní. Při této příležitosti oslavíme patnácté narozeniny dílny V růžovém sadu.  

  

Vážení přátelé, 

vrátka Do růžového sadu jsou dobrým lidem stále otevřené, přijďte kdykoliv pobýt. 

 

 

 

Vladimír Procházka 
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O  PETRU PROCHÁZKOVI  
 

Za uplynulý rok 2018 se stalo V růžovém sadu mnoho drobných i velkých událostí, a jak to 

v životě bývá, šťastných i těch méně příjemných. Ke konci srpna po déletrvajících zdravotních 

obtížích ukončil docházku do dílny jeden ze zakládajících pracovníků Petr Procházka. Dá se bez 

nadsázky říci, že je to jedna z těch velkých událostí, které se nám staly. Jelikož jeden z našich cílů 

jako organizace je naučit lidi s postižením kvalitní řemeslné práci a poskytovat jim možnost 

pracovat po celou dobu života až do toho „vysněného důchodu“. Petr se tak stal (i když ze 

zdravotních důvodů) prvním pracovníkem V růžovém sadu, který odešel na zasloužený 

odpočinek. V dílně pracoval od září 2003 do srpna 2018.  Proto nám dovolte další řádky věnovat 

člověku, kterého jsme tu měli rádi a naposled se za Petrem jaksi ohlédnut a zavzpomínat. 

  

                    Petr Slabý vypráví: 

Vlastně se naše životy prolínaly skoro čtvrt století. 

Poznal jsem ho už v mém prvním zaměstnání v ÚSP pro 

mládež Kyjov (někdy v roce 1994). Tehdy jsem jako 

mladý a nadějný po studiu začal pracovat v tomto 

zařízení jako pomocný vychovatel. Petr v ústavu jako 

člověk s mentálním postižením bydlel a v rámci 

každodenních prací pomáhal při zajišťování asistence 

těžce zdravotně postiženým lidem upoutaným na lůžko. 

Sám se přitom potýkal s nemocným srdíčkem a diabetem. Vzpomínám si, jak si jej ošetřující 

personál chválil pro jeho dochvilnost, pracovitost a ochotu pomáhat. Už v ústavu jsme měli 

společné zájmy, hlavně sporty a hraní fotbalu. Sportovat mohl, ale jen pokud se cítil zdravotně 

dobře. Vždy se snažil jít do všeho naplno. 

Po té, co jsem z Kyjova odešel, jsme se po několika málo letech znovu potkali ve stacionáři Effeta 

v Brně. Zde jsem pracoval jako vychovatel u mladých lidí s autismem a Petr nastoupil do 

dřevařské dílny, kde se poznali s Vladimírem. Ve stejnou dobu také bydlel v chráněném bydlení 

v Brně na Lesné. Do tohoto bytu jsem nastoupil na částečný úvazek jako asistent a s Petrem jsme  
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se tak potkávali i tam. Když jsem z těchto zaměstnání odešel, tak jsme se znovu potkali v srpnu 

2008  V  růžovém sadu,  kam jsem nastoupil jako asistent.  V té době tam již Petr pracoval,  byl 

jedním  z prvních  pracovníků  dílny.  Společně v  této  dílně  jsme  spolupracovali  přesně             

10 nádherných let.  Petr byl pro mne vzorem velké pečlivosti a preciznosti, která vyzařovala 

z jeho výrobků, které byly po řemeslné stránce téměř dokonalé.  Měl velký cit pro zajímavé tvary, 

zejména spony do vlasů a dřevěné křížky vyráběl nádherné. Byl prostě odborník a výborný 

řemeslník (vzpomínám si, že jeho velkým koníčkem bylo i vyšívání dekoračních ubrusů). Velice 

dbal na dodržování pracovní doby tak, aby byl vždy včas u svého pracovního místa. Bylo důležité 

mu vytvářet klid na práci. Často mu velice vadilo, když např. k nám chodívaly nějaké exkurze a 

rušily  jej  od  práce.  Rádi jsme společně hovořili o sportovních událostech, o hudbě nebo o filmu 

(měl velký přehled o kultuře i politice). 

Myslím si, že pro něj práce v Růžovce byla nesmírně důležitá a byl na ni i náležitě hrdý. Všichni 

ostatní pracovníci jej respektovali jako svého dobrého kamaráda a zároveň jako velkého 

odborníka naší práce. 

   

Na jakou první vzpomínku si vzpomeneš, když řeknu Petr Procházka? 

Vladimír Procházka: 

Jak s hrdostí říkával: Laďo, máme moc práce. 

Dokonce jednou, když jsme nacvičovali požární evakuaci na 

výzvu: HOŘÍ! odvětil: Na takový blbosti nemám čas, mám 

moc práce. 

Ondřej Gerbrich vzpomíná: 

Petra jsem poznal už jako staršího pána, který má rád svůj 

klid, a jak říká můj kolega zkušeného harcovníka, který tu měl 

své místo a „postavení“ u ostatních kolegů. Po pracovní 

stránce si pamatuji, že byl expert na spony do vlasů, křížky 

všech velikostí a kvalitní dobrušování tvarově náročných 

výrobků: jako svícny, hrany koreb a jiné. Vzpomínám, jak po 

výrobě náročnějších výrobků byl už unavenější, někdy za 

mnou přišel, pohladil mě po rameni a zeptal se: Ty, Ondrášku, nebyl by tam nějaký ten křížek, po 

těch hodinách (náročný výrobek) mě už bolí ruce. 
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V kolektivu s ostatními vycházel dobře, rád četl noviny a povídal si o tom, co se tam dočetl a měl 

lepší paměť na jména než já.  

Teď když tu není, je hezké, že si na něj ostatní čas od času vzpomenou a chtějí mu všichni 

společně zatelefonovat. Někdy o přestávce mu pak zavoláme, dáme mobil na handsfree a všichni 

si s ním povídají.  

Chodili jste někdy do práce, kde jste měli takové vztahy? A kde na vás ostatní rádi vzpomínají a 

proto vám občas zavolají? 

 

Jak to vidí pracovníci? 

Kolektiv: Byl pracovitý a byla s ním sranda. Rád říkal různý vtípky. Byl s námi na letním pobytu 

v Lažánkách.  Jel s námi jednou do Kamenice nad Lipou na výlet. Rád lakoval kolečka, dlabal 

korby, dělal křížky, rašploval přívěsky a sponky. Rád luštil sudoku a četl noviny Blesk a Sport.   

Adélka Bártová: Pamatuji si na naše začátky v dílně, jak mě vítal, když jsem přijela ráno z Brna a 

jak mě objal.  

 

Milan Holub: Pracoval se mnou ve sklepě (v začátcích dílna V růžovém sadu byla situovaná ve 

sklepních místnostech). Někdy jsme se zlobili, ale jen tak ze srandy. Říkal mi: Vrkůůů, vrkůůů a 

zpíval mi Kde je dům holubí... a já mu vždycky říkal: Jen počkej Petříčku a nech toho Petříčku, 

Petříčku..  
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Radek Havlíček: Dělal se mnou srandu. Schovával mi pití a já mu schovával kafe a klíče. Říkal jsem 

mu u toho: Petříčkůůů, Petříčkůůů. On mi říkal: Butrii, Burtiiia, taky mi říkal Irma Špičková (bývalá 

Radkova přítelkyně).  

Dalibor Kopuletý: Já si na Petra Procházku dobře vzpomínám. Potkal jsem se s ním už v Effetě. 

Když s námi jezdil autobusem 510kou, tak tam na zastávce v Želešicích na kopci pobíhaly slepice a 

vždy říkával, že jsou to Radkovy slepice. Měl přehled o sportech, s kým hraje Kometa a tak. 

Jednou poklekl před Kateřinou Kláštereckou (bývalá asistentka) a předal jí květiny. 

Klára Müllerová: Pamatuji, jak jsem se s ním fotila v prodejně s našimi výrobky. Vařil si každé 

ráno taky v jídelně kávu a pak s námi odpočíval na pohovce. Hodně nám tady Peťa chybí. Mohl by 

někdy přijít na návštěvu. 

 

Tímto zavzpomínáním Petrovi děkujeme za společné chvíle, které jsme tu spolu strávili. Také za 

všechnu tu kvalitní práci a originální výrobky, které za celou tu dobu chození do dílny vyrobil a za 

úspěšně dokončené zakázky, kterým se věnoval. Dál mu snad už jen můžeme popřát hodně toho 

zdraví a klidu.                

       Děkujeme, Peťo. 

 

 

Petr Slabý a Ondřej Gerbrich 
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FINANČNÍ ZPRÁVA ORGANIZACE  

Činnost naší organizace byla v roce 2018 dělena na činnost základní – související 

s poskytováním sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a na činnost 

nezákladní – podporované asistované zaměstnávání (tato oblast byla upravena Dohodou o 

uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném trhu práce s Úřadem práce). 

Hospodaření naší účetní jednotky skončilo ke dni  31.12.2018  s kladným výsledkem ve výši 

9.963 Kč. Správní radě bude navržen převod kladného výsledku hospodaření do fondu investic a 

rezerv pro využití v příštích obdobích.   

Provozní výnosy činily celkem 3.456,87 tis. Kč. Výnosy byly tvořeny finanční podporou JMK 

poskytovanou v souladu s Operačním programem Zaměstnanost Evropského sociálního fondu 

(1.471,08 tis. Kč), příspěvkem Úřadu práce (1.117,91 tis. Kč), tržbami za vlastní výrobky a služby 

(493,75 tis. Kč), dary včetně účelových darů na krytí odpisů (304,66 tis. Kč) a výnosem z reklamy 

(50 tis. Kč). 

 

 Celková výše provozních nákladů byla v roce 2018 3.446,91 tis. Kč. Výdaje byly opět 

vzhledem k očekávaným nízkým příjmům omezeny pouze na nejnutnější položky.  
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Nejvýznamnějším nákladem byly  mzdy a odvody (2.726,80 tis. Kč). Náklady na materiál činily 

164,87 tis Kč., z toho materiál na výrobky 105,21 tis. Kč, vybavení 87,32 tis. Kč, pohonné hmoty 

39,01 tis. Kč. Náklady na energie činily 78,88 tis. Kč, za opravy a udržování strojů a automobilu 

jsme vydali 25,75 tis. Kč, za služby bylo  uhrazeno 206,24 tis. Kč (z toho 100 tis. Kč za nájemné 

prostor dílny), jiné provozní náklady (pojištění, daně, poplatky, odpisy aj.) byly 84,75 tis. Kč. 
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DÁRCI A PODPOROVATELÉ  

   Jihomoravský kraj      Evropský sociální fond      Obec Ořechov      

   Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Brno-venkov     GERBRICH, s.r.o.    

  AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.    Nadace České spořitelny     

   Nadace AGROFERT     Cezava a.s. Blučina      HOOLWORKS, s.r.o.         

   BNP Paribas Personal Finance    Expo food, s.r.o.    Junák Střelice       

   Zámečnictví Ořechov, s.r.o.     Fotografiemi pro radost     Renata Zábranská    

   Tomáš Mayer     Jiří Kříž     Rudolf Konečný     Eva Borecká  

   Členové Klubu Berušek V růžovém sadu    

VŠE M DÁ RCŮM A PODPORO VA TE LŮM JME NOVA NÝM I  NE JME NOVA NÝM D ĚKUJE M E  

 

SPOLUPRACUJEME  

   Základní škola Želešice, Sadová, příspěvková organizace   
 

   Mateřská škola speciální, Základní škola speciální a Praktická škola Ibsenka Brno, 

       příspěvková organizace    
 

  Agapo, o.p.s.     Biliculum, z.ú., Mikulov     Diakonie ČCE- středisko Betlém  
 

  Obec Ořechov    Sdružení pro hračku a hru, Praha      
 

   Aliterra / Slepíši, Tasov      Soroptimist International Club Brno I.  
 

   PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy                                               

 univerzity v Brně    
 

 PhDr. Jan Vančura Ph.D., Katedra sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně   
 

  Nadační fond Kometa, Brno   
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PŘÍLOHY:   Zpráva nezávislého auditora    

  Účetní závěrka



 



                                                                                                                                                                                                                          

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 


