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Poslání a činnosti organizace 

Svět Fantazie, zapsaný ústav, je neziskovou organizací, která byla založena  v březnu 

2016. Hlavní náplní a cílem je výchova a neformální vzdělávání dětí i dospělých. V roce 

2017 čekalo neziskovou organizaci mnoho úskalí při rozvíjení jejích aktivit, ale i mnoho 

úspěchů, ze kterých měly radost především děti, které se programů Světa Fantazie 

účastnily. Hlavní nápní bylo organizování pravidelných mimoškolních zájmových 

kroužků, vzdělávacích programů pro školy, řemeslných a výtvarných dílen, 

příměstských táborů, naučných stezek v Houbovém Parku a provozování Muzea 

Fosílií.  

Hlavní činnosti organizace 

Přednášková, vzdělávací a osvětová činnost 

Zážitkové semináře pro zájemce z řad široké veřejnosti, školských a dalších zařízení 

Vedení dětských zájmových skupin 

Tréninkové centrum typu chráněných dílen 

Zajišťování táborů a příměstských táborů 

Pořádání výtvarných, tanečních, jazykových a jiných kurzů a volnočasových aktivit 

Vytváření naučných stezek 

Provozování naučného areálu za účelem výchovy a neformálního vzdělávání 

Rozšiřování, kompletace, digitalizace a prezentace unikátní sbírky fosilií známé jako 

sbírka Henka a Nolly Blaas a seznamování široké veřejnosti s touto sbírkou tak, aby 

byla zachována i příštím generacím a přispěla k ochraně neživé přírody 

Vytváření nových pracovních míst 

Enviromentální výchova, vzdělávání a osvěta, která se zaměřuje také na vztah člověka a 

prostředí a vede k osvojení znalostí, dovedností a návyků, utváření hodnotové 

hierarchie a životního stylu potřebných k ochraně životního prostředí ve smyslu 

zajištění udržitelného rozvoje v místním i globálním měřítku. 

Poskytování pravidelné péče o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní 

docházky 

 

Vedlejší činnosti 

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
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Struktura organizace 

 

 

Správní rada 
Engelbertus Blaas – předseda – tel: 733732595, e-mail: bert@svetfantaziezu.cz 

Mgr. Vladimír Bartoš – tel: 606277663, e-mail: vlada@svetfantaziezu.cz 

Ivana Kotyzová – tel: 607786049, e-mail: ivana@svetfantaziezu.cz 

Lenka Bartošová – tel: 733121519, e-mail: lenka@svetfantaziezu.cz 

Hana Šímová – tel: 733131208, e-mail: hanka@svetfantaziezu.cz 

Bc. Barbora Matoušovská-tel: 702070174, e-mail: barca@svetfantaziezu.cz 

Wietse ter Hoeven – tel: +31610830581, e-mail: wietse@svetfantaziezu.cz 

 

Statutární orgán 
Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA. – ředitelka 

Tel: 604 247 389  e-mail: bohunka@svetfantaziezu.cz 

 

IČO: 04872380 

Číslo účtu: Sparkasse 4000060394/7940 

www.svetfantaziezu.cz 

e-mail: info@svetfantaziezu.cz 

tel: 736419795 

sídlo: náměstí Míru 162/I, 37701 Jindřichův Hradec 
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Pravidelná mimoškolní činnost 
 

V lednu 2017 odstoupila ředitelka ústavu Mgr. Zuzana Rychláze své funkce. Nepodařilo se jí 

získat finanční podporu pro zájmovou činnost, která právě probíhala. Činnost kroužků 

podpořili zakladatelé Světa Fantazie finanční půjčkou tak, aby aktivity mohly řádně pokračovat 

do konce školního roku 2017, jak bylo původně plánováno. Došlo však k rozhodnutí, že v 

novém školním roce bude probíhat zájmová činnost až na základě schválené finanční dotace. 

Jedinou zájmovou aktivitou, která bude dotována Světem Fantazie, budou kroužky Píšťalky I. a 

Píšťalky II., které probíhají na základě nájemní smlouvy v Praktické škole v Jindřichově Hradci. 

Tyto kroužky  vede Mgr. Vladimír Bartoš, člen správní rady. Je zřejmé, že tyto kroužky 

navštěvují děti ze sociálně slabých rodin a děti s handicapem a jsou důležitým doplňkem v 

životě malých hudebníků. 

 

  



Svet fantazie z.u. 

••• 

 

Vzdělávací program Hodinu paleontologem 
 

Za pomoci finanční podpory Jihočeského kraje vznikl vzdělávací program ”Hodinu 

paleontologem”, který navazuje na školní výuku o planetě Zemi. Formou hry a 

experimentu se nám podařilo propojit prehistorickou minulost s přítomností. 

Porovnávali jsme dochované ostatky rostlin a zvířat s dnešními rostlinami a zvířaty, 

hrou na katastrofy jsme si přiblížili změny, které se odehrávaly na planetě Zemi. Díky 

tomu děti chápaly vliv tlaku geologických vrstev na proces fosilizace a seznámily se s 

novými názvy – paleontolog, archeo-paleontologický výzkum, fosilie. Hrou jsme si 

přiblížili výzkumnou práci paleontologa, její náročnost při hledání a čištění nalezených 

exponátů, identifikaci jednotlivých nálezů a jejich skládání tak, aby se dal určit živočich, 

ze kterého dané úlomky pocházejí. Při hře jsme se také zamýšleli, co zůstane po naší 

době; budou se nacházet také pouze zkamenělé ostatky živočichů a rostlin? S dětmi 

jsme diskutovali o současném stavu naší planety, například kolik nerozložitelných 

předmětů zůstává v zemi a v jakém nepořádku je současný stav.  

Při pohmatové hře jsme hledali fosilie, které jsme zakreslovali do pracovních listů a 

skládali Ichtyosaura. Na závěr si děti vymalovaly magnetku dinosaura či jiné fosilie. 

Pracovní listy jsou sešité do brožurky, kterou si děti i jejich učitelé nechávali k dalšímu 

studiu, ve kterém mohou na probranou látku navázat či opakovat ji. Dne 11.10 2017 

proběhlo hodnocení výtvarných prací, které děti posílaly do Houbového Parku. 

Odměnou byly vstupenky do Muzea fosilií. Pedagogové hodnotili Hodinu 

paleontologem velmi pozitivně s velkým přínosem chápání vztahů mezi dalekou 

historií a přítomností, mezi zkamenělou minulostí a současným neuspokojivým stavem 

planety. Pro didaktický a výchovný přínos budeme s projektem pokračovat. Programu 

se účastnilo celkem 29 tříd ze škol z celého Jihočeského kraje s počtem žáků 548. O 

poskytnuté dotaci jsme informovali na portále Hradec žije, na www.svetfantaziezu.cz, 

na obálce brožurky Hodinu paleontologem a při vstupu do Houbového Parku. 
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Výtvarné a řemeslné dílny 

Ve výtvarných dílnách zkoušíme nové techniky a kombinujeme různé druhy materiálů 

tak, aby si každý z malých i velkých umělců vytvořil dílko dle své fantazie.                                    

Ani stará řemesla nám nejsou cizí a každý si se svou šikovností vyzkouší například 

dráteníka při výrobě drátkovaných stromečků.  Při nabídce adventních dílen 2017 jsme 

navštívili celkem 9 tříd a vytvářeli jsme s 200 dětmi pískované ozdoby, ozdoby z 

přírodnin nebo vánoční svícínky.  Připravili jsme prezentaci “Vánoční zvyky“ v 

anglickém jazyce a spojili jsme tak výuku cizího jazyka s polytechnickou výchovou – 

výrobou vlastního díla. 
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Příměstské tábory 

 
Jedním z hlavních předmětů činnosti organizace Svět Fantazie,z.ú. je vedení dětských 

zájmových skupin a organizace volného času jak během školního roku, tak v období 

prázdnin. S pořádáním příměstských táborů máme zkušenosti od roku 2016, kdy jsme 

na základě poptávky po těchto službách o prázdninách spustili pilotní program. Během 

letních prázdnin jsme uskutečnili 4 běhy těchto táborů v areálu Houbového Parku. 

Během této zkušební doby se ukázalo, že poskytované služby jsou pro rodiče skutečně 

potřebné. V našem konceptu příměstských táborů představujeme základy tvořivé hry 

doprovázené vlastní fantazií a umem. Základem hry jsou naučné programy s přírodní 

tématikou, hračky a herní prvky vytvořené z přírodních materiálů. Tábor navštěvovalo 

35 dětí. V roce 2017 již proběhlo 5 běhů příměstského tábora a zúčastnilo se celkem 64 

dětí. Všechny děti a jejich rodiče byli s nabídnutou zájmovou činností spokojeni a rádi 

by se zúčastnili pokračování v dalších letech, proto bychom chtěli tuto možnost 

nabídnout i dětem ze sociálně slabých rodin. 
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Výlety pro školy 

V roce 2017 jsme v  Houbovém Parku přivítali 2000 dětí, které se účastnily naučných 

stezek, navštívily Muzeum fosilií, vyrobily si magnetku a hrály si v prostorách 

Houbového Parku. Za částečné finanční podpory Jihočeského kraje se podařilo označit 

dopravními směrovými značkami cestu do Houbového Parku ze směru Jindřichův 

Hradec a ze směru Mláka, čímž se vyřešilo bloudění autobusů po okolí a děti si tak 

mohly užít celý program bez zbytečného chvátání a stresu. Pro parkování autobusů 

byla zpevněna plocha parkoviště prosívkou a štěrkem, což také přispělo k bezpečnosti 

dopravovaných dětí a zvýšilo komfort při příjezdu do našeho areálu. Svět Fantazie 

hradil veškeré již zmíněné položky z výdělků naučných programů. Tím, že je zakotvena 

v nájemní smlouvě možnost splácení nájmu  Houbového Parku za rok 2017 až v roce 

2018, správní rada rozhodla o potřebě investic a rozvoji aktivit v roce 2017, které se díky 

nárůstu návštěvníků v roce 2018 vrátí a nájem se z navýšeného zisku snáze zaplatí. 
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Houbový Park Ráj Skřítků 
 

Historie Houbového Parku Ráje Skřítků sahá do roku 2008, kdy ve velké zahradě  

vznikla první pohádková Rafíkova stezka pro pobavení dětí a dospělých. Od té doby se 

mnoho změnilo. Park se stal oblíbeným a navštěvovaným místem. Vyrostlo zde mnoho 

domečků pro skřítky, zatravněná plocha se změnila v botanickou zahradu, kde je 

připraveno deset naučných programů pro návštěvníky všech věkových kategorií. Celý 

projekt vznikl při práci ve volném čase. V roce 2017 převzala aktivity Houbového Parku 

nezisková organizace Svět Fantazie, zapsaný ústav. Houbový Park navštívilo celkem 

2000 dětí ze škol a školek a během letní sezony dalších 6000 návštěvníků. Při takovém 

počtu návštěvníků dochází k devastaci a rychlému opotřebení naučných a herních 

prvků v celém areálu. Abychom udrželi stávající kvalitu, budeme potřebovat vytvořit 

nová pracovní místa, pomocí kterých zajistíme opravu poškozených věcí, například:  

- údržba komunikací pro příjezd a parkování návštěvníků 

i pro bezpečné procházení parkem 

- údržba a malé opravy budov a informačních tabulí v 

botanické části parku  

- zajištění esteticky upraveného prostředí.   

Personál, který obsluhuje návštěvníky a pracuje s dětmi, projde školením 

pedagogického minima. Po zkušenostech z letní sezony víme, že musíme zvýšit i 

kontrolu efektivnosti a kvality práce. Její nedostatečná úroveň vedla v minulé sezoně k 

jistým finančním ztrátám organizace. 
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Naučné stezky 
 

V Houbovém Parku se v roce 2017 provozovalo během letní sezony 10 naučných a zábavných 

stezek: Tajemná expedice, Cesta do vesmíru, Houbová a Foťáková stezka, Bloudění s 

rostlinkami, Tajemství trezoru, Hledání pokladu, Paleontologická stezka, Palačinkové tajemství 

a nová Přírodní pohmatová stezka.  Tuto stezku budeme nadále rozvíjet a vylepšovat. Děti se 

zde učí vnímání svého okolního světa pocitem. Trasa měří 100 metrů a je vytvořena 

z různých druhů povrchů – dřeviny, tráva, bahno, kamen, písek a další přírodní 

materiály.  Stezka je určena pro děti i dospělé. Každý sám má možnost vyzkoušet si 

pocity, které v něm vyvolávají různé materiály. Čeká nás dokončení vodního hradu, 

kde se děti učí poznávat vlastnosti vody, její sílu a potřebnost. Plánujeme vytvořit 

stezku pro ty úplně nejmenší - Řemeslnickou skřítkovskou stezičku, která bude 

podporovat polytechnickou výchovu již od předškolního věku. Tento úkol nás čeká v 

roce 2018, stejně jako oprava stávajících stezek. 

Poprvé za svou existenci měl Houbový Park otevřeno i o Adventních víkendech a 

zimních prázdninách. Nová stezka “Kdo nosí dárky” s betlémem Skřítků, s večerním 

osvětlením celého parku a Muzeem fosilií navodily nádhernou předvánoční atmosféru. 

Tohoto předvánočního programu se zúčastnilo celkem 60 návštěvníků, kteří byli 

programem nadšeni. Do roku 2018 je potřebné zviditelnit a propagovat tyto nové 

netradiční aktivity. 
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Environmentální  programy pro veřejnost 

V Houbovém Parku se v létě 2017 uskutečnily  nové environmentální programy pro 

veřejnost. Ve spolupráci s Bc. Barborou Matoušovskou proběhl 2x celodenní program 

Třídím, třídíš, třídíme aneb my to všechno zvládneme. Tento naučný program byl určen 

dětem od předškolního věku do 15 let. Děti se rozdělily do skupin podle věku a 

tématickou hrou poznávaly a připomínaly si základní informace o třídění odpadu a 

recyklaci. Ve spolupráci s MAS Česká kanada byly uspořádány dva naučně výtvarné 

kurzy s tématem recyklace odpadů. S lektorkou paní Hanou Kavaříkovou z Ratiboře 

jsme vyráběli svícny a srdíčka ze starého papíru krouceného do ruliček a s Bc. Barborou 

Matoušovskou jsme vyrobili želvy a chobotnice z PET lahví. O program byl ze strany 

veřejnosti velký zájem. Předpokládáme, že se nám povede do nové sezony tyto aktivity 

ještě rozšířit. 
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Botanická zahrada 

 

Svět Fantazie od 1.1.2017 převezal správu  nad celým  Botanicem. Jedná se o Botanickou 

zahradu, ve které je označeno na 250 druhů rostlin, které nás v běžném životě 

obklopují, ale často neznáme jejich jméno, nebo užitečnost dané rostliny. Nápadité 

popisky přispěly ke vzniku botanické stezky “Bloudění s rostlinkami”. Svět Fantazie 

plánuje i exkurze pro školy s programem zaměřeným přímo na ekologii a význam 

rostlin v našem životě. S pomocí pilotního programu “ Práce je radost”, kdy účastníky 

programu byli handicepovaní klienti z chráněného bydlení “Otevřená Okna”z J. 

Hradce, se na jaře 2017 podařilo upravit záhony v parku, pročistit rostlinky po zimě od 

staré vegetace a zavést novou vrstvu štěpkovaných větví ke keřům a stromům. 

Byla navázána spolupráce se zahradnickou firmou Ing. Markéty Píchové, která se o 

Botanicum v průběhu roku starala. 
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Muzeum Fosilií 

Muzem Fosílií v Roseči vzniklo v roce 2008. Představuje vývoj planety Země v unikátní 

kolekci nálezů zkamenělých rostlin a živočichů. Musíme obdivovat neuvěřitelnou píli a 

trpělivost Henka a Nolly Blaas, kteří více než 50 let svého života věnovali hledání 

exponátů. Každý z těchto několika tisíc exponátů jim prošel opakovaně rukama, aby byl 

důkladně očištěn, identifikován, popsán a zařazen do vývojového vzorce. Sbírka 

obsahuje nálezy rostlin a živočichů z celé Evropy. Mapuje vývoj planety Země od 

období kambria. Manželé Blaasovi spolupracovali s Geologickým muzeem v Hoflandu 

v Holandsku. Geologické muzeum Hofland podpořilo vznik Muzea fosilií v Roseči 

doplněním chybějících zkamenělin ke zmapování všech období vývoje planety Země a 

poskytlo jako sponzorský dar několik prosvícených vitrín k realizaci expozice. V roce 

2014 sbírku zkamenělin prohlédl a svým odborným názorem podpořil RNDr. Jaroslav 

Marek, CSc. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který je předním 

odborníkem v oboru paleontologie v České republice, 
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Muzeum Fosílií se nachází v areálu Houbového Parku v Roseči. Již v minulých letech si 

našlo své návštěvníky a svou originální sbírkou získalo i velký kladný ohlas veřejnosti. 

V roce 2016 se muzejní sbírka začala rozšiřovat o další exponáty z celé České republiky. 

V roce 2017 přibyly za částečné finanční podpory Jihočeského kraje  nové vitrínky s 

osvětlením. Byly vytvořeny nové webové stránky pro muzeum včetně programu k 

digitalizaci nálezů. O muzeu informují nové cedule při vjezdu do areálu Houbového 

Parku. V roce 2017 expozici shlédlo 1800 návštěvníků. Byla navázána spolupráce s 

panem Vlastimilem Sloupem, který vytváří repliky exponátů pro nejvýznamnější 

muzea v České republice. Pan RNDr. Jaroslav Marek, CSc. se stal dobrovolným 

spolupracovníkem Světa Fantazie a pomáhá při identifikaci nálezů a digitalizaci sbírky 

svými odbornými radami. Muzeum fosilií v Roseči se snaží být zajímavé svým 

tématem, obsahem i zpracováním. Podporuje všeobecný zájem dětí o pravěk a koriguje 

jejich znalosti získané z různých populárních zdrojů. Motivuje k zamyšlení jak děti, tak 

dospělé. Je vhodné jako doplněk formálního vzdělávání a interaktivních výukových 

programů zaměřených na vývoj lidstva a planety. Předpokládáme další rozvoj muzea a 

nárůst počtu návštěvníků. Z tohoto důvodu potřebujeme řešit jeho provoz, zvýšit 

kvalitu prezentace celé sbírky a také zlepšit bezpečnost návštěvníků formou nového 

pracovního místa. 
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Dětská skupina 

V srpnu 2017 bya ředitelka Světa Fantazie, z.ú. Ing. Bohuslava Blaas Bérová, MBA. 

oslovena Okresní nemocnicí J. Hradec v zastoupení Ing. V. Novákem a požádána o 

pomoc a spolupráci ke zřízení a provozování Dětské skupiny. Byla svolána mimořádná 

správní rada, při které členové správní rady rozhodli o pomoci při zřizování dětské 

skupiny. Byl vytvořen realizační tým, který okamžitě začal pracovat, aby bylo možné 

stihnout termín dotačního titulu. Tým pomohl vytvořit projektovou dokumentaci k 

nemovitosti, kde se měly vybudovat prostory pro Dětskou skupinu Fantazie, a připravil 

kompletní projektovou žádost k dotační výzvě, kterou 2.11.2017 odeslal. V průběhu 

realizace přípravné části před podáním žádosti o dotaci probíhala jednání ohledně 

financování přípravné části celého projektu a vybavení dětské skupiny. Tyto dvě 

důležité skupiny finančních prostředků byly na rozdíl od předchozích výzev z 

financování vyjmuty. Nemocnice v zastoupení Ing. V.Nováka se nikdy při jednáních 

nevyjádřila konkrétně k otázce finanční podpory před vlastním provozováním DS, 

proto ředitelka Světa Fantazie Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA. vyvolala nová 

jednání, kde jí bylo odpovězeno, že Svět fantazie si má vzít na dofinancování 

chybějících položek úvěr. Nevstřícnost partnera byla projednána i s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí a na základě těchto informací byla oficiálně stažena žádost o 

podporu projektu Dětská skupina Fantazie a vypovězena Smlouva o smlouvě budoucí - 

Nájemní smlouvě. Světu Fantazie vznikly nenávratné náklady a škody ve výši 33000,- 

Kč. Celý projekt byl ukončen k 20.12.2017. 
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Firemní zábavné akce 

Umíme si hrát, což  je základ i pro další aktivity Světa Fantazie. Firemní akce jsou 

pořádány v areálu Houbového Parku v Roseči. Na dospěláky nebo celé jejich rodiny 

čeká hodně netradičních her a zábavy. Program je připravován dle zadání a přání 

přímo na míru každé firmě. V roce 2017 jsme realizovali “Den radosti” pro firmu 

Madeta,a.s. 
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2017 

 

 

Nákladyv tis. Kč?? Hlavní 

činnost 

Vedlejší 

činnost 

   

Spotřebované materiálové nákupy 110 103 

Nákup zboží 223 214 

Změna stavu zásob  197 120 

Opravy a udržování 134 121 

Cestovné 202 210 

Náklady na reprezentaci 24 20 

Náklady na služby( nájemné, telefon, poštovné, účetnictví apod.) 43 53 

Osobní náklady ( mzdy, zákonné SZP)  3 11 

Odpisy 9 4 

Ostatní náklady ( daně, poplatky, pojištění,apod.) 53 52 

Plnění poskytnutá správní radě a statutárnímu orgánu 0 0 

Součet 998 908 

 

 

Výnosy Hlavní 

činnost 

Vedlejší 

činnost 

   

Tržba z výtvarných dílen 110 103 

Tržba z prodeje zboží, materiálu 223 214 

Tržba z prodeje služeb  197 120 

Ostatní výnosy ( startovné, hry) 134 121 

Přijaté dary od fyzických a právnických osob, věcné dary a    

darované služby 24 20 

Přijaté dary od nadací 43 53 

Dotace Městského úřadu J. Hradec 3 11 

Dotace státní, ÚP 9 4 

Dotace Krajského úřadu Jihočeského kraje 53 52 

Dotace EÚ 0 0 

Výnosy celkem 998 908 

  Výsledek hospodaření 
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Tvorba a čerpání fondů:        0 
 

 

Pomáhají nám: 

 
Jihočeský kraj 

Sparkasse 

Pollmann,a.s. 

Centropen a.s. 

Tupa s.r.o. 

Manželé Blaasovi podpořili činnost Světa Fantazie mnoha odpracovanými hodinami v 

dobrovolnické činnosti, několika potřebnými dary a finančními dary k dalšímu rozvoji 

činnosti Světa Fantazie,z.ú. 

Přátelé Světa fantazie, zapsaného ústavu a Houbového Parku Ráje Skřítků podpořili 

činnost Světa fantazie svou dobrovolnickou prací 

 

 

Slovo závěrem: 

 
…RADOST, ŠTĚSTÍ, LÁSKU a SVĚTLO, které hledáme, musíme ZAŽEHNOUT nejdříve V SOBĚ … 

 

Ohlédnutí za rokem 2017 ve Světě Fantazie je ohlédnutím rozporuplných pocitů. Prožili jsme řadu 

inspirativních chvil, ale také velká zklamání. Poznali jsme řadu dobrých lidí, kteří přišli pomoci, když 

nám bylo smutno a nenacházeli jsme energii k pokračování. S jinými jsme se rozešli. Řadou 

mimořádných aktivit jsme si zkrášlili všední dny. Z některých situací jsme vyšli zoceleni. V jiných jsme 

dozráli a klademe si více otázek. Přejeme sobě i Vám všem, kteří dočtete až k posledním řádkům 

svědectví o dalším roce existence Světa Fantazie, abychom nasbírali mnoho sil a chuti k dalším krokům 

vpřed, abychom si byli navzájem darem i inspirací… 

 

Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA., ředitelka 

 

 

 

Účetní závěrka a výroční zpráva za rok 2017 byly schváleny správní radou organizace Svět Fantazie,z.ú. 

dne 
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Výše finančního plnění členům správní rady a statutárnímu zástupci za jejich práci v orgánech ústavu 

v roce 2017 činila 0 Kč. 
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