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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 

2018 se nám podařilo rozšířit činnost Světa Fantazie o zaměstnávání zdravotně a 

mentálně postižených spoluobčanů. 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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Uskutečněné a probíhající dotační programy v roce 2018 
 

Dotační program Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) – Jihočeský kraj 

Název projektu: Pravidelná zájmová činnost pro děti ze sociálně slabých rodin a děti s 

handicapem 

Registrační číslo projektu: 415-02-019/18 

Díky dotačního programu „Podpora práce s dětmi a mládeží“ se nám podařilo udržet kroužky 

Píšťalky I a II, které mohly pokračovat a navázat tak na svou tradici. Těchto kroužků se 

účastnilo celkem 23 dětí, z toho 14 dětí ze sociálně slabých rodin a s lehkým handicapem, 9 dětí 

se středně těžkým až těžkým handicapem. Po celoroční práci byla uspořádána dvě vystoupení. 

Jedno vystoupení pod názvem „Hradecká růže“ proběhlo pro spolužáky a kamarády, druhého 

vystoupení na „Zahradní slavnosti“ se účastnili i rodiče a pozvaní hosté. Pro některé účinkující 

to bylo první veřejné vystoupení s ukázkou vlastního umění. Předvedení naučené písně 

s doprovodem kytary pana učitele od dětí, u kterých je každý správně zapískaný tón úspěchem, 

mělo mezi publikem neuvěřitelnou emoční hloubku a rozsah. Věříme, že se nám podaří 

v započaté práci pokračovat a pomáhat v rozvoji malých muzikantů i v příštím roce.  

Dalším kroužkem, který mohl díky dotační podpoře vzniknout, byl kroužek „Muzikoterapie“, 

který je určen převážně dětem s PAS. Tyto děti mají vlastní svět. Našemu světu nerozumí a je 

velmi složité nacházet společnou řeč, společné vnímání. Pro tento kroužek jsme nakoupili 

speciální senzorické pomůcky, které vedoucí kroužku pomáhají navodit příjemnou atmosféru a 

chuti dětí vnímat nové vjemy. Daří se postupně hledat správné tóny na klávesách, pomocí CD 

chytat rytmus dané skladby nebo jen ležet na hudebním polštářku a vnímat hudbu, příjemné 

tóny. Chtěli jsme původně zakoupit pro tento kroužek speciální podložku, bohužel byla nad 

naše finanční možnosti. Protože jsme cítili, že je potřebné tento kroužek rozběhnout, koupili 

jsme levnější variantu – senzorický hudební polštářek. Děti leží na koberci a dekách a pod 

hlavou mají hrající polštářek. Zaznamenali jsme první úspěchy. Děti se na kroužek těší, 

s novými pomůckami si často hrají a radují se z každého povedeného tónu. Vyžadují hudbu a 

své nové pomocníky (polštářek, rádio, míčky se zvonečky, dešťový válec, svítící tamburínu a 

tamburínu se zvuky moře) i mimo dobu určenou pro kroužek. Této zájmové činnosti se účastní 

celkem 9 dětí. Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme řešili problém dohledu a 

pomoci asistentky, na kterou jsme již neměli finanční prostředky. Domluvili jsme se proto ve 

školní družině a od září náš kroužek probíhá v pátek, kdy je ve školní družině minimum dětí a 
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jedna asistentka může vypomoci s hlídáním dětí, které nejsou v daném okamžiku zapojeny. Jde 

ovšem o provizorní řešení, věříme, že se nám do příštího kalendářního roku podaří získat větší 

finanční podporu tak, aby mohl kroužek pokračovat bez problémů. Cíle podpory dotace bylo 

dosaženo. 

 

Dotační program Podpora muzeí a galerií – Jihočeský kraj  

Opatření 1. – Úpravy v expozicích 

Název projektu: Úprava v expozici 

Registrační číslo projektu: 429-01-02/2018 

 

Pořízením kamerového systému jsme ochránili originální exponáty. Po instalaci kamer 

nedocházelo již k otvírání vitrín návštěvníky či jiným vandalským činům v prostorách muzea.  

Opatření 2. – Propagace muzeí a galerií 

Název projektu:  Podpora Muzea fosilií v Roseči 

Registrační číslo projektu: 429-02-01/2018 

Díky prezentaci Muzea fosilií Roseč na portálu „Hradec žije“, prezentaci a reklamnímu spotu 

na rozhlasové stanici Rádio Česká Kanada a úpravám a nové grafice na webových stránkách se 

podařilo zviditelnit Muzeum fosilií v Roseči. 

Návštěvníci kladně hodnotí informace o muzeu a zpracování celé expozice, díky kterému lépe 

chápou vznik a vývoj planety. Cíle podpory dotace bylo dosaženo. Muzeum je zpřístupněno 

návštěvníkům i mimo hlavní sezonu. Muzeum fosilií v Roseči navštívilo 40 tříd ze škol 

z Jihočeského kraje a kraje Vysočina ( cca 1500 žáků) a v průběhu hlavní sezony 4000 

návštěvníků z řad veřejnosti.  
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Dotační program Rozvoj venkova a krajiny v roce 2018 – Jihočeský kraj 

Část podopatření 3.A  Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 

Název projektu: Třídím, třídíš, třídíme aneb co a kam patří? 

Registrační číslo projektu: 

 

Vytvořili jsme efektivní, lákavý a inovativní environmentální program. Programu se zúčastnilo 

550 žáků z různých škol Jihočeského kraje. Děti se seznámily se základními poznatky o třídění 

odpadu a recyklaci, zhodnotily nálezy z doby před člověkem a ze současnosti, zamyslely se, jak 

naší zemi chránit před škodlivými vlivy, zažily netradiční činnosti a hry. Získaly informace o 

smyslu třídění odpadů a jeho využití. Pochopily, co se děje s odpady po vytřídění do sběrných 

nádob a jaký dopad by mělo na naší zemi pokračování v neekologickém jednání s odpady.  

 

 

Dotační program Podpora cestovního ruchu 2018 – Jihočeský kraj 

Název projektu: Budování a opravy naučných stezek v Houbovém Parku                           

Registrační číslo projektu: 33-04-005/2018 

 

Houbový park stále rozšiřujeme a zvelebujeme. Díky dotačnímu programu „Podpora 

cestovního ruchu“ se nám podařilo opravit dinosaury v naučné stezce Tajemná expedice, 

Slunce a lanovku ve stezce Cesta do vesmíru, dřevěné cedule, kůly, plůtky v ostatních 

naučných stezkách. Při opravách lanovky jsme se původně domnívali, že bude stačit vyměnit 8 

hlavních kůlů. Zjistili jsme, že i ostatní dřevěné kůly nejsou v dobrém stavu, proto jsme i kvůli 

bezpečnosti návštěvníků celou lanovou dráhu přestavěli. Natřeli jsme ploty, prolézačky, 

dřevěnou tvrz s pumpou, lom, ploty, chaloupky od skřítků a další dřevěné prvky v parku. 

S touto prací nám pomáhají naši handicapovaní zaměstnanci. Nechali jsme postavit novou 

pergolu ze stání na auta vybavenou dřevěným srubovým nábytkem, kde návštěvníci v průběhu 

jejich programu odpočívají. Měli jsme velký problém s budováním Mravenčího bludiště. V době 

plánování jsme vycházeli z cenových relací roku 2017, na jaře 2018 došlo k výraznému zdražení 

některých kovových prvků, dřeva – kůlů a dalších materiálů. Velikost hrotů (pilotů), které jsme 

potřebovali ke stavbě bludiště, byla v dubnu vyprodána a v celé České republice nebyla na 

skladě. Dařilo se nám kupovat pouze kusové zboží v různých obchodech a městech.. Během léta 

byly hroty dodány do OBI Jihlava, ovšem také v omezeném množství. Další výraznou 

překážkou ve stavbě byli dodavatelé smrkové kulatiny. Jejich podmínkou byla platba hotově, 

což se neslučovalo s dotačními podmínkami. Domluvili jsme se proto s firmou, která pravidelně 

odebírá kulatinové dřevo a tato firma nám zprostředkovala koupi i dovoz celé zakázky přes 
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fakturu. Dalším nepříznivým elementem stavby bylo tropické léto. Naši zaměstnanci jsou starší 

nebo zdravotně postiženi a nebyli schopni v tropických podmínkách pracovat. Stavba se proto 

přesunula na chladnější období, od konce srpna přes celé září. Mravenčí bludiště se nám 

podařilo postavit, zakomponovat nejenom do přírodní pohmatové stezky, ale i do stezky „ Po 

stopách zvířat“, která byla spuštěna při adventních víkendech. I přes všechny negativní vlivy 

byly cíle dotačního programu splněny.  

 

Podpora volnočasových aktivit – Město Jindřichův Hradec 

Název projektu: Pravidelná zájmová činnost pro děti ze sociálně slabých rodin a děti s 

handicapem 

Díky dotaci Města Jindřichův Hradec se nám podařilo nakoupit pro kroužky Píšťalky I a II. 10 

nových fléten a jeden zpěvník.  

 

Podpora z Operačního programu Zaměstnanost – Ministerstvo práce a sociálních věcí   

Odbor realizace programů ESF – sociální začleňování 

 

Název projektu: Zřízení pracovních míst 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0008965 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Dne 1.2.2018 byla v Houbovém Parku Ráji Skřítků zřízena 3 nová pracovní místa, která mají za 

úkol zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na 

trhu práce a ve společnosti. Na poloviční úvazek zaměstnáváme dva lidi s handicapem, kteří 

žijí v chráněném bydlení.  Jedno místo na plný úvazek jsme vytvořili pro dlouhodobě 

nezaměstnaného člověka.  U handicapovaných osob, které zaměstnáváme, je dlouhodobá 

vysoká zadluženost. Přihlásili se exekutorské úřady s požadavky splátek ze mzdy a řádnému 

splacení dluhů. Bohužel úroky jsou již tak vysoké, že několikanásobně přesahují původní jistinu 

dluhu. Běžným způsobem bude velmi složité všechny pohledávky splatit. Víme, že naši 

zaměstnanci se do tíživé situace dostali i za přispění třetí osoby nebo také díky svému 

špatnému zdravotnímu stavu. Spolupracujeme proto s exekutorskými úřady a právníky, se 

kterými se radíme na dalších postupech snížení úroků z nastřádaných dluhů. Pravidelnými 
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pracovními činnostmi se nám daří prohlubovat pracovní návyky u všech zaměstnanců. 

V počátku jsme řešili problémy s včasnou docházkou, stávalo se, že některý ze zaměstnanců 

zaspal, nestihl autobus, kterým by se dopravil do zaměstnání. Zaměstnanec, který pracuje na 

pozici údržbáře, díky pravidelnému příjmu získává postupně zpět důvěru okolí a motivaci řešit 

svoji životní situaci. 

 

 

 

 

 

Název projektu: Správce areálu Houbového Parku a Muzea fosilií 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009302 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Dne 1.6.2018 bylo v Houbovém Parku Ráji Skřítků zřízeno 1 nové pracovní místo, které má za 

úkol zvýšit uplatnitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených na 

trhu práce a ve společnosti. Pracovní místo na plný úvazek jsme vytvořili pro staršího člověka 

55 let, který byl propuštěn z jiného zaměstnání a registroval se na Úřadu práce. Díky 

pravidelnému příjmu se náš zaměstnanec nedostal do finančních potíží a dále může platit své 

závazky. Postupně se učí na počítači, aby mohl zahájit digitalizaci Muzea fosilií. Připravil plán 

pro nové osvětlení v muzeu a nové přehledné představení jednotlivých vývojových období naší 

planety. Ve spolupráci s ostatními zaměstnanci pomáhal budovat Mravenčí bludiště, které je 

součástí nové naučné stezky „Po stopách zvířat“.  V průběhu sezony se aktivně zapojoval do 

údržby a oprav v celém areálu.   

 

Název projektu: Sociální začleňování - práce je radost 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009366 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Dne 1.6.2018 bylo v Houbovém Parku Ráji Skřítků zřízeno místo pracovního asistenta, který 

napomáhá zdravotně postiženým spoluobčanům v uplatnitelnosti na trhu práce a tím jejich 
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zapojení do společenského života. Naši zaměstnanci vyrůstali v obtížných poměrech, zažili těžké 

úrazy a traumata, které zásadně ovlivnili jejich životy, prošli dětskými domovy, nefunkčními 

rodinami nebo pěstounskou péčí. Nyní většinou žijí v chráněném bydlení nebo v Centru 

sociálních služeb. Jsou v psychiatrické péči a pod stálou medikací. Pravidelná práce je pro 

handicapované zaměstnance obrovská změna v jejich životě, pro některé z nich je to první 

zkušenost. Znamená to pravidla, režim, samostatnost, zodpovědnost. Všichni pracují na 

zkrácený úvazek jen několik hodin denně, víc jim jejich zdravotní stav nedovolí. Získávají 

pracovní návyky a zkušenosti, které mohou v budoucnu uplatnit i jinde, dostávají za odvedenou 

práci mzdu. Mohou tak splácet nashromážděné dluhy, které někdy ani sami nezavinili. Ve svém 

okolí získávají prestiž a úctu, což se pozitivně projevuje v osobnostním růstu jedinců. 

 

 

 

Název projektu: Prázdniny s Fantazií 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009309 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

V monitorovacím období 1.5. – 31.8.2018 proběhlo celkem 6 příměstských táborů „ Prázdniny 

s Fantazií“. Pět běhů se uskutečnilo přímo v Houbovém Parku a jeden specifický tábor pro děti 

s PAS proběhl v prostorách Speciální školy v J. Hradci. Děti s PAS potřebují pro svůj pocit 

bezpečí známé a neměnné prostředí, které jsme v zahradě dovybavili speciálními hrami 

určenými pro děti s PAS a bazénem. Táborů se účastnilo celkem 103 dětí, z toho bylo 

podpořeno 84 dětí, podmínky dotace splnilo 46 rodin. Věkový rozptyl dětí byl od 4 let do 13 let.  

1. běh - termín 09.7. – 13.7.2018 – 19 dětí – z toho podpořených 13 dětí 

2. běh - termín 16.7. – 20.7.2018  – 20 dětí – z toho podpořených 18 dětí 

3. běh - termín 30.7. – 03.8.2018  – 20 dětí – z toho podpořených 14 dětí 

4. běh - termín 06.8. – 10.8.2018 – 19 dětí – z toho podpořených 17 dětí 

5. běh - termín 13.8. – 10.8.2018 – 17 dětí – z toho podpořených 15 dětí 

6. běh – termín 16.7. – 20.7.2018 – děti s PAS -  7 dětí – z toho podpořených 7 dětí 

Všechny běhy v Houbovém Parku v Roseči využili svozu dětí z Jindřichova Hradce a zpět. 

Počet dětí se pohyboval od jednoho do šesti dětí dle požadavků a potřeb rodičů. Dozor, 

přebírání dětí, dokumentů a informací od rodičů zajišťovala doprovodná osoba. Všechny běhy 
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měly 2 pečující osoby po celý týden a jednu pečující osobu navíc při celodenním výletě. Tábor 

pro děti s PAS při výletech po Jindřichově Hradci a celodenním výletě do Houbového Parku 

potřeboval 3 pečující osoby, při pobytu v táborku pak 2 pečující osoby. 

 

O poskytnutých dotacích z dotačních programů jsme informovali na našich webových 

stránkách www.svetfantaziezu.cz, na facebooku, na tištěných informativních cedulích při 

vstupu do Houbového Parku Ráje Skřítků a na portále Hradec žije. 

 

 

Pravidelná mimoškolní činnost 
 

Zájmové aktivity probíhaly v Praktické a Speciální škole v Jindřichově Hradci. Kroužky 

Píšťalky I. a Píšťalky II. začaly svou činnost od ledna 2018 a uspořádaly během roku 2 veřejná 

vystoupení.Tyto kroužky  vede Mgr. Vladimír Bartoš, člen správní rady. Kroužek pro děti s 

PAS jsme otevřeli v květnu 2018 po odsouhlasení dotační pomoci z Jihočeského kraje. Tento 

kroužek uspořádal 1 veřejné vystoupení v prosinci 2018. Je zřejmé, že tyto kroužky navštěvují 

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

umělců. Na podpoře činnosti zájmových kroužků se finančně podílel i sponzor 

Waldviertler Sparkasse Bank AG. Jindřichův Hradec. 

 

  

http://www.svetfantaziezu.cz/
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Vzdělávací environmentální program “ Třídím, třídíš, třídíme” 
 

Za pomoci finanční podpory Jihočeského kraje vznikl vzdělávací environmentální 

program ”Třídíš, třídím, třídíme aneb co a kam patří...”, který navazuje na školní výuku 

o planetě Zemi a chování k přírodě. 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. 
 

 

 

  

http://www.svetfantaziezu.cz/
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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.  Také se pokoušíme vytvořit 

environmentální segment výtvarných dílen. Vymýšlíme a vytváříme nové výrobky ze 

zbytkových materiálů. Při nabídce adventních dílen 2018 jsme navštívili celkem 9 tříd a 

vytvářeli jsme s 200 dětmi pískované ozdoby, ozdoby z přírodnin, vánoční svícínky a 

pískovaného Anděla.  Připravili jsme prezentaci “Vánoční zvyky“ v anglickém jazyce a 

spojili jsme tak výuku cizího jazyka s polytechnickou výchovou – výrobou vlastního 

díla. 

 

 

 

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, kterých se účastnilo 

celkem 64 dětí. Díky dotační podpoře v prorodinných opatřeních ve spolupráci MAS 

Česká Kanada a MPSV v dotačním programu “Prázdniny s Fantazií” jsme vybavili 

příměstský tabor novými stoly a lavicemi, pergolou před klubovnou, bazény, novými 

hrami a týpím. Rozšířili jsme tak kapacitu z 15 dětí na 20. Cenu tábora jsme upravili tak, 

aby se nabídnutých aktivit mohli účastnit i rodiny ze sociálně slabých vrstev 

obyvatelstva. Ve Speciální škole v Jindřichově Hradci v návaznosti na práci ve 

volnočasových aktivitách jsme nově otevřeli tábor pro děti s PAS. Táborů se celkem 

účastnilo 103 dětí, z toho 10 se zdravotním či jiným omezením. Dotačně bylo podpořeno 

45 rodin, z toho 10 rodičů samoživitelů. Všechny děti a jejich rodiče byli s nabídnutou 

zájmovou činností spokojeni. Věříme, že se zúčastní pokračování i v dalších letech. 
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Exkurze pro školy 

Stejně jako v roce 2017, tak i v roce 2018 jsme v  Houbovém Parku přivítali 2000 dětí ze 

škol a školek z Jihočeského kraje, z kraje Vysočina, Středočeského kraje a 

Jihomoravského kraje. Děti se účastnily naučných stezek a her v parku, navštívily 

Muzeum fosilií, vyrobily si magnetku či jiný výrobek z rozšířené nabídky a hrály si v 

prostorách Houbového Parku. Novou bosonohou pohmatovou stezku se nám podařilo 

otevřít již na jaře, během podzimu jsme tuto stezku doplnili o Mravenčí bludiště, které 

jsme vybudovali díky podpoře Jihočeského kraje.  

 

 

 

 

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 již dvanáct naučných programů hlavně pro děti. Doprovod dětí se aktivně 

zapojuje do činnosti a pomáhá dětem prožít nové informace. Celý projekt vznikl při 

práci ve volném čase. V roce 2017 převzala aktivity Houbového Parku nezisková 

organizace Svět Fantazie, zapsaný ústav. V roce 2018 navštívilo Houbový Park celkem 

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

nedošlo k nárůstu návštěvnosti, jak jsme předpokládali. Návštěvnost se díky 

tropickému počasí v druhé polovině léta snížila. Během letní sezony jsme provedli 

monitoring spokojenosti s programem mezi návštěvníky. Jedním z důvodů 

nespokojenosti klientů byla náročnost stezek v horkém počasí a potřeba aktivně se 

zapojovat do činnosti dětí.  Dospělí chtějí více relaxovat a méně myslet. Rozhodli jsme 

se proto, že do nové sezony připravíme jednu interaktivní naučně oddechovou hru. Pro 

hru vytvoříme novou scénu s pohádkovými výjevy a doplníme tak celistvý relaxační 

dojem. Při vytváření domečků a skřítků budeme opět používat zbytkové materiály a 

tím podpoříme environmentální princip, který v naší ideologii propagujeme. 
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Naučné stezky 

 

V Houbovém Parku se v roce 2018 provozovalo celkem 12 naučných a zábavných stezek: 

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

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

pohmatová stezka doplněná Mravenčím bludištěm, Kdo nosí dárky a Po stopách zvířat.  

Dokončili jsme vodní hrad, kde se děti učí poznávat vlastnosti vody, její sílu a 

potřebnost. K hradu budeme instalovat informativní tabuli o vodě.  

 

Environmentální  programy pro veřejnost 

V Houbovém Parku se v létě 2018 uskutečnily  další environmentální programy pro 

veřejnost. Během léta proběhly tři tvořivé dílny, kde se zpracovávaly zbytkové 

materiály: PET lahve a plastové krabičky, starý papír a zbytky vlny. Vytvářeli jsme 

krásná zvířátka z vlny, želvy a chobotnice z plastů, srdíčka a kytičky z papíru. 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 

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

rostlin v našem životě. S pomocí dotačního programu sociálního začleňování “ Práce je 

radost”a OP Zaměstnanost “Zřízení pracovních míst”, kdy účastníky programu jsou 

handicepovaní klienti z chráněného bydlení “Otevřená Okna”z J. Hradce, se daří 

upravit záhony v parku, pročistit rostlinky po zimě od staré vegetace, zasázet nové, 

upravovat rostliny během roku, čistit park a zavést novou vrstvu štěpkovaných větví ke 

keřům a stromům. 

 

 

 

 

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. Od roku 2017 s muzeem 

pravidelně spolupracuje. 
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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 expozici shlédlo 1800 návštěvníků. Víme, že informace a exponáty, které 

jsou v muzeu uložené, rozšiřují vědomosti o neživé přírodě a jsou v současné době 

potřebné a zásadní, otevřeli jsme proto v roce 2018 Muzeum fosilií pro všechny 

návštěvníky parku. Za částečné finanční podpory Jihočeského kraje jsme do muzea 

instalovali kamery, abychom sbírku ochránili před nežádoucími vlivy a vandalismem. 

Pokračuje spolupráce s panem Vlastimilem Sloupem, který vytváří repliky exponátů 

pro nejvýznamnější muzea v České republice a pomohl rozšířit sbírku o repliku z 

originální předlohy hlavy T-rexe, kterou jsme instalovali do nového interaktivního 

naleziště zkamenělin v parku. Pan RNDr. Jaroslav Marek, CSc. je 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.  
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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. Z důvodu přípravy a rozšíření příměstských táborů jsme v 

Houbovém Parku v červnu 2018 akce pro firmy nerealizovali, zůstávají však v nabídce 

Světa Fantazie,z.ú. 
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Výroční zpráva o hospodaření za rok 2018 
 

 

 

 Struktura nákladů a výnosů Hlavní činnost 
Hospodářská 

činnost 
Celkem 

Spotřeba materiálu a energie    623 349,18   4 387,17   627 736,35 

Prodané zboží    0,00   44 113,72   44 113,72 

Opravy a udržování   17 205,00    0,00   17 205,00 

Náklady na cestovné   4 136,00    0,00   4 136,00 

Ostatní služby   339 414,30   12 229,83   351 644,13 

Mzdové náklady  1 116 867,00   10 400,00  1 127 267,00 

Zákonné sociální pojištění   252 367,00    0,00   252 367,00 

Zákonné sociální náklady   3 395,00    0,00   3 395,00 

Dary   32 100,00    0,00   32 100,00 

Jiné ostatní náklady    625,12    0,00    625,12 

Odpisy dlouhodobého majetku   46 068,00    0,00   46 068,00 

Poskytnuté příspěvky   1 500,00    0,00   1 500,00 

Daň z příjmů    51,80    0,00    51,80 

NÁKLADY CELKEM  2 437 078,40   71 130,72  2 508 209,12 

Provozní dotace  1 410 775,25    0,00  1 410 775,25 

Program v naučném parku   587 405,00     587 405,00 

Příměstské tábory   126 600,00     126 600,00 

Programy pro ZŠ,MŠ,veřejnost   13 555,00     13 555,00 

Výtvarné a adventní dílny   55 870,00     55 870,00 

Ekologické programy   17 225,00     17 225,00 

Prodej občerstvení     54 671,00   54 671,00 
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Prodej zboží     21 251,00   21 251,00 

Prodej služeb     8 040,00   8 040,00 

Tržby z reklamy     10 000,00   10 000,00 

Tržby z prodeje mýdel     6 655,00   6 655,00 

Výnosové úroky    272,81    0,00    272,81 

VÝNOSY CELKEM  2 211 703,06   100 617,00  2 312 320,06 

Výsledek hospodaření před 
zdaněním 

-  225 323,54   29 486,28 -  195 837,26 

Výsledek hospodaření po zdanění -  225 375,34   29 486,28 -  195 889,06 
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Pomáhají nám: 

 

 

 
Ministerstvo práce a sociálnich věcí 

 

Mistní akční skupina Česká Kanada 

 

Jihočeský kraj 

Waltviertel Sparkasse 

Pollmann,a.s. 

Centropen a.s. 

Tupa s.r.o. 

 

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

činnost Světa fantazie svou dobrovolnickou prací 
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Slovo závěrem: 

 
…Než začneš kritizovat práci někoho jiného, ohlédni se a posuď, cos udělal ty sám pro druhé … 

 

Ohlédnutí za rokem 2018 ve Světě Fantazie je ohlédnutím spokojeným. Prožili jsme řadu inspirativních 

chvil, seznámili jsme se s mnoha zajímavými lidmi, rozšířili jsme náš tým. Mnoho dobrých lidí nás 

navštívilo a svým milým slovem dodalo energii v pokračování naší cesty. Řadou mimořádných aktivit 

jsme si zkrášlili všední dny. 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…děkujeme. 

 

Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA., ředitelka 

 

Účetní závěrka, která je přílohou této zprávy a výroční zpráva za rok 2018 byly schváleny správní radou 

organizace Svět Fantazie,z.ú. dne 28.06.2019. 

Výše finančního plnění členům správní rady za jejich práci v orgánech ústavu v roce 2018 činila 0 Kč. 
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