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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 náplní 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 
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Vedlejší činnosti 

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

Hostinská činnost 

 

 

 

Struktura organizace 

 

 

Správní rada 
Lenka Bartošová- předsedkyně – tel: 733 121 519, e-mail: lenka@svetfantaziezu.cz 

Mgr. Vladimír Bartoš – tel: 606 277 663, e-mail: vlada@svetfantaziezu.cz 

Mgr. Eva Hemberová – tel: 776 235 701, e-mail: eva@svetfantaziezu.cz 

Lucie Prokešová – tel: 775 160 832,e-mail: luci@svetfantaziezu.cz 

Bc.Hana Šímová – tel: 733 131 208, e-mail: hanka@svetfantaziezu.cz 

 

Dozorčí rada: 

Mgr. Vilma Szutová – předsedkyně – tel: 602101346, e-mail: vilma@svetfantaziezu.cz 

Romana Moudrá – tel: 601226599, e-mail: romana@svetfantaziezu.cz 

Miroslava Beránková – tel: 728311608, e-mail: mirka@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: 736 419 795 

sídlo: Roseč 3, 378 46 Roseč 
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Uskutečněné a probíhající dotační programy v roce 2020 
 

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: 415-02-019/20 

 

Pomocí podpory Jihočeského kraje 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 25 dětí, z toho 17 dětí ze sociálně slabých rodin a 

s lehkým handicapem, 8 dětí se středně těžkým až těžkým handicapem. Pro tento kroužek se 

nám podařilo pořídit nové flétničky, pevné stojany na noty a pro pana učitele doprovodnou 

kytaru, kterou pan učitel používá jak při kroužku, tak při vystoupeních k doprovodu malých 

muzikantů.  

Kroužkem, který navázal na svou historii z předešlého roku, byl kroužek Muzikoterapie, který 

navštěvují děti s PAS. Tyto děti mají vlastní svět. Našemu světu nerozumí a je velmi složité 

nacházet společnou řeč, společné vnímání. V tomto kroužku používáme 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 a bubínku chytat 

rytmus dané skladby nebo jen ležet na hudebním vibrační podložce a vnímat hudbu, příjemné 

tóny. Kroužku se účastní celkem 9 dětí.  

Dalšími kroužky, které díky podpoře probíhají jsou kroužek Šikovné ručičky, který navštěvuje 8 

dětí, keramický kroužek s 9 dětmi a do relaxačně – turistického je zapojeno také 9 dětí. Všechny 

děti v těchto kroužcích mají středně těžký až těžký zdravotní handicap.  

Z důvodu nedostatku finančních prostředků stále řešíme problém dohledu a pomoci asistentky. 

Domluvili jsme se proto ve školní družině, kde nám pomáhají asistentky pedagoga s dozorem 

dětí, které nejsou v daném okamžiku zapojeny do činnosti. Jde ovšem o provizorní řešení.  

V letošním roce z důvodu pandemie koronaviru nás potkávaly další výzvy ohledně fungování 

kroužků. Na jaře i na podzim byla přímá práce s dětmi částečně či plně omezena. Snažili jsme se 

mimo jiné i 2 x týdně vkládat na náš facebook tvořivé dílničky, které byly určeny jak pro děti 

z našich kroužků, tak i veřejnosti. Připravovali jsme drobné předměty z materiálů, které 

nacházíme doma nebo v přírodě. Tvořivé dílny měly v rodinách velký ohlas. Rodiče měli 
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možnost děti zapojit do zajímavých aktivit a společně zdobili domácnost nebo připravovali 

dárečky pro své blízké. Vytvořili jsme i několik videí k výuce hry na flétnu.  

Distanční výuka však nenahradí sociální kontakt a přímou reakci v daném okamžiku a radost 

z výsledku vlastního snažení. Pochopit a zvládnout současnou situaci je pro děti s handicapem 

a jejich rodiče velmi náročné a traumatizující. Snažili jsme se s nimi udržovat kontakt a 

psychicky je podpořit v tuto dobu i telefonicky. Věříme, že se nám podaří v započaté práci 

pokračovat a nadále pomáhat v rozvoji malých umělců i v dalších letech.  

 

Dotační program Podpora muzeí a galerií – Jihočeský kraj  

Opatření 2. – Propagace muzeí a galerií 

Název projektu:  Podpora Muzea fosilií v Roseči 

Registrační číslo projektu: 429-02-07/20 

Pomocí prezentace Muzea fosilií Roseč na portálu „Hradec žije“a prezentaci na rozhlasové 

stanici Hitrádio Faktor si do Muzea fosilií v Roseči našlo cestu mnoho návštěvníků. I přes velké 

problémy nastalé díky pandemii koronaviru se podařilo celé muzeum zrekonstruovat a 

připravit tak atraktivní a zajímavé prostředí doplněné novou sbírkou z období Křídy z Čech, 

kterou muzeu věnoval pan Pavel Meszáros. Návštěvníci kladně hodnotí informace o muzeu a 

zpracování celé expozice, díky kterému lépe chápou vznik a vývoj planety.  

Od otevření 25. 5. 2020 do 30. 9. 2020 navštívilo Muzeum fosilií přes 8 000 návštěvníků a 12 škol 

(480 žáků) z Jihočeského, Středočeského, Jihomoravského kraje a kraje Vysočina. Bohužel na 

podzim jsme museli muzeum opět uzavřít z důvodu omezování shromažďování lidí na 

veřejnosti a z důvodu zvýšeného rizika pandemie koronaviru. Tato fakta jsou pro provoz 

naučného areálu i muzea závažná a velmi omezující v plnění stanovených cílů. Věříme, že 

v příštím roce již bude vše probíhat v běžném režimu.  
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Dotační program Rozvoj venkova a krajiny v roce 2020 – Jihočeský kraj 

Část opatření 5.A  Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO a EP) 

Název projektu: Voda nad zlato 

V tento program Jihočeského kraje byl v lednu 2020 vyhlášen, ale z důvodu nástupu pandemie 

koronaviru byla podpora pro realizátory environmentálních aktivit zrušena. Výchova k 

vhodnému chování k životnímu prostředí je natolik důležitá, že jsme se i přes finanční 

problémy organizace rozhodli projekt “Voda nad zlato” realizovat ve vlastní režii. Vytvořili 

jsme naučnou stezku a navazující environmentální program, který jsme následně zařadili do 

aktivit projektových dnů.  

Formou zážitkové pedagogiky se nám podařilo děti motivovat k ekologickému myšlení a 

jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Probírali jsme změny klimatu v historii 

planet a potřebu vody v našem životě. Společně jsme si zkoušeli některé zábavné úkoly a 

hádanky, které jsme pro děti připravili. Děti diskutovaly o současném stavu naší planety, kolik 

nerozložitelných předmětů zůstává v zemi a v jakém nepořádku je současný stav vody v našem 

okolí. Aktivita byla realizována v průběhu letních prázdnin. 
 

 

Dotační program Podpora cestovního ruchu 2020– Jihočeský kraj 

Název projektu: Budování a opravy naučných stezek                                                      

Reg. číslo: 33-04-001 

Na jaře v době uzavření Houbového Parku z důvodu pandemie koronaviru jsme připravovali 

nové naučné stezky a opravovali herní a naučné dřevěné prvky v parku. V tuto dobu jsme 

nemohli investovat do nových materiálů, protože jsme neměli žádný příjem. Věnovali jsme se 

proto opravám, které jsme mohli zvládnout vlastním přičiněním. Neměli jsme finance ani na 

prezentaci našeho parku. I přes tyto náročné podmínky jsme připravili zajímavé programy pro 

naše návštěvníky, které mohou probíhat i mimo sezonu. Od otevření 25. 5.2020 do 30. 9. 2020 

navštívilo park 8 000 návštěvníků a 12 škol (480 žáků). V srpnu, po obdržení finančních 

prostředků z dotačního programu, jsme začali realizovat plánované aktivity. Objednali jsme 

výrobu dinosaurů do naučné paleontologické stezky, altány, lavičky a nakoupili další materiál 

k opravám v parku v souladu s dotačním programem. Verze altánu, který jsme chtěli objednat 

z projektu, již v srpnu nebyla ve výrobě. Obrátili jsme se proto na soukromé firmy. Bohužel zde 

byli cenové relace zcela mimo rozsah našeho plánu. Objednali jsme proto rozložené části altánu 

a sestavili kompletní altán s našimi mentálně postiženými zaměstnanci. Objednali jsme altán 

bez střešní krytiny, dokoupili střešní krytinu k altánu a spojovací materiál. Díky tomuto kroku 

jsme ušetřili finanční prostředky a zakoupili tak o jednu lavici s opěradlem vice. Bohužel jsme 

na podzim museli opět uzavřít park z důvodu omezování shromažďování lidí na veřejnosti 

z důvodu zvýšeného rizika pandemie koronaviru. Správní rada organizace rozhodla, že do 
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konce roku se již park pro veřejnost nebude otevírat, a to i z důvodu bezpečnosti zaměstnanců, 

protože většina z nich patří do rizikových skupin. Během října a listopadu tak probíhaly 

úklidové práce v parku. Věříme, že v příštím roce již bude vše probíhat v běžném režimu. 

 

 

Podpora volnočasových aktivit – Město Jindřichův Hradec 

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

handicapem 

Město Jindřichův Hradec vyhlásilo dotační program pro volnočasové activity v roce 2020, do 

kterého jsme poslali přihlášku pro podporu zájmových kroužků, které organizujeme pro děti s 

handicapem. Od Města Jindřichův Hradec nepřišla během roku žádná odezva o ukončení 

programu z důvodu pandemie koronaviru, ani podpoře jednotlivých účastníků. Rozhodli jsme 

se proto, že se těchto dotačních programů nebudeme dále účastnit. Reakce či nereakce Města J. 

Hradec a nezájem o uskutečňované aktivity nás zklamal a odradil od realizování této aktivity.  

Příprava, splnění požadavků a dotačních podmínek dotačních programů města je časově velmi 

náročné a neúměrné k dosaženému výsledku. Znamená to, že do budoucna budeme muset 

omezit finanční podporu kroužků pro děti s handicapem.  
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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 

Pokračujeme v projektu Zřízení pracovních míst, ve kterém zaměstnáváme dvě osoby s 

mentálním a zdravotním handicapem a jednu osobu, která byla dlouhodobě nezaměstnaná. 

Během jara 2020 vznikaly nestandardní a komplikované situace. Na začátku období jsme 

připravovali dárkové balíčky pro děti ze škol a školek, které si objednávaly environmentální 

programy v Houbovém Parku. Tyto programy se díky pandemii nakonec neuskutečnily. 

Zaměstnanci připravovali i balíčky pro rodiny s dětmi a základy pro tvořivé dílny. Přípravné 

práce na jarní sezonu byly v plném proudu. Při dodržování pravidel a pracovních návyků se 

postoj pracovníků z cílové skupiny stále zlepšoval. Ve chvíli, kdy byl vyhlášen nouzový stav 

z důvodu pandemie koronaviru, však došlo ke složitým situacím. V průběhu projektu se nám 

dařilo úspěšně začleňovat naše pracovníky do běžných pracovních činností tak, aby byli schopni 

pracovat samostatně. Jen díky tomuto nastolenému principu jsme byli schopni vytvořit pracovní 

náplň pro naše zaměstnance pro práci doma. Připravili jsme balíčky s materiálem na práci pro 

každého pracovníka individuálně tak, aby byl schopen pracovat samostatně a při práci nebyl 

stresován neúspěchem. Pravidelně, každý den, jsme naše zaměstnance kontaktovali a psychicky 

podporovali v jejich neutěšené situaci. Zjišťovali jsme jejich potřeby, pomáhali jim řešit jejich 

situaci, kterou často nechápali. Pro naše mentálně handicapované zaměstnance byla povinná 

izolace psychicky náročná. Probíhaly telefonické individuální motivační pohovory 

s opakovaným vysvětlováním o nutnosti takového přístupu, o odpovědnosti, vzájemné toleranci 

a hygieně zdraví. Těchto telefonátů se postupem doby účastnili i ostatní obyvatelé chráněných 

bydlení. Pro naše pracovníky byla tato podpora velice důležitá. Snažili jsme se také o pozitivní 

motivaci a pochvalu za odvedenou práci. Od dubna, po uvolnění opatření, se opět rozšiřoval 

kolektiv pracovníků. Tentokráte se na sebe všichni těšili, byli na sebe hodní a pomáhali jeden 

druhému. Povídali si o prožitých strastech v izolaci. Byli spokojeni, že se opět mohou zapojit do 

běžného pracovního procesu. Sezonní práce proběhly díky dobré přípravě bezproblémově. 

Podařilo se udržet pořádek a čistotu v parku, ve vstupní hale i v ostatních prostorách areálu. 

Vytvořili jsme nový vyvýšený záhon na bylinky, postavili dřevěné altány pro návštěvníky, 

natírali a opravovali dřevěné prvky v parku. Na podzim byl vyhlášen opět nouzový stav z 

důvodu pandemie koronaviru Covid - 19, došlo opět ke složitým situacím. Tentokráte byla 
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situace komplikovanější v tom, že nemoc postihovala i naše mentálně handicapované 

zaměstnance. I přes velká omezení se nám podařilo realizovat kurz Duševní a tělesná hygiena. V 

zimním období jsme začali připravovat materiály pro novou sezonu. Celkově celý projekt 

hodnotíme pozitivně. Všechny zapojené osoby se nám podařilo zbavit dluhů a exekucí, naučit 

pravidelným pracovním návykům, osobnímu pozitivnímu přístupu k práci a zapojit je do 

společenského života. 

Program Zřízení pracovních míst končí 31.1.2021. Naším úkolem je, aby si zapojené osoby v 

tomto programu svoji novou vyšší kvalitu života udrželi, pokračovat v jejich zaměstnávání i po 

ukončení projektu.  

 

 

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 

Zaměstnávaná podpořená osoba za pomoci ostatních zaměstnanců pokračovala na přípravě a 

realizaci nového prostoru pro muzeum fosilií. Připravoval se nový interiér, pomocí palet bylo 

vystavěno indorové bludiště, které každé vývojové období odděluje od toho druhého. Vznikla 

tak přehledná prezentace vývojových období naší planety. V každém období najdeme originální 

zkameněliny, které dokumentují rostliny a živočichy, kteří obývali naši planetu. Protože 

podpořená osoba v době koronavirové krize patřila k rizikovým osobám, pracovala z domova. 

Bylo tak vytvořeno dioráma představující život v období kambria a ordoviku. Na projektu 

muzea pracují i zaměstnanci s handicapem. Po uvolnění koronavirových opatření pomáhali 

podpořené osobě se stavbou paletového bludiště v interiéru muzea a stěhovali sbírku ze skladu 

do nově vznikajících prostor. Z důvodu omezujících opatření ohledně koronavirové krize se 

veškeré přípravné práce na start sezony v Houbovém Parku zpozdily. Vedle realizace muzea 

bylo potřebné připravovat venkovní prostory tak, aby vyhovovaly všem vládním nařízením 

ohledně hygieny a bezpečnosti návštěvníků z důvodů koronavirové pandemie. Podpořená 

osoba pracovala na přestavbě některých naučných stezek, pomáhala vytvářet oddělené části na 

hru v parku tak, aby při hře mohla být jedna rodina. Podílela se na úpravách botanické zahrady 

a vytvoření nových vyvýšených záhonů. Pro našeho pracovníka šlo o nelehký úkol. Psychické 

vypětí a časová náročnost všech aktivit vedla k nervozitě a nepříjemným, až vyhroceným 

situacím. Ve spolupráci s údržbářem pracovala tato osoba usilovně. Přes náročnost nezvyklé a 

nestandartní situace se podařilo park i muzeum připravit k otevření tak, aby byly splněny 
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všechny vládní požadavky na hygienu a bezpečnost návštěvníků. Na podzim, kdy byly opět 

objednány školy k realizaci environmentálních programů se pandemie koronaviru opět rozšířila 

a díky vládním opatřením musel být park opět uzavřen. Během října a listopadu tak probíhaly 

úklidové práce v parku, které organizovala podpořená osoba.  

 

 

Název projektu: Sociální začleňování - práce je radost 

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

Název projektu: Sociální začleňování - práce je radost rozšíření 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011834 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

Na jaře 2020 vznikají náročné a nestandardní situace z důvodu pandemie koronaviru. 

Podstoupili jsme povinnou izolaci vyhlášenou vládou ČR v rámci nouzového stavu. Po návratu 

zpět do zaměstnání z povinné izolace našich klientů jsme čistili a připravovali park k běžnému 

provozu. Park byl po zimním období zanedbaný, jarní práce jsme z důvodu nouzového stavu a 

uzavření klientů v zařízeních nebyli schopni zajistit. Staré rostliny prorůstala nová vegetace, 

dřevěné hry a ostatní dřevěné prvky v parku nebyly ošetřeny nátěrem. Z důvodu pandemie park 

nenavštěvovaly školy, bylo ale otevřeno každý den pro veřejnost. Koordinace oprav společně 

s návštěvníky v parku byla náročná, klienti často této situace zneužívali a odcházeli ze svého 

pracovního stanoviště. Opět došlo ke krádeži a nevhodnému chování na pracovišti, což jsme 

společně s klienty a s osobními asistentkami z bydlení řešili. Bylo nutné opětovně zavádět 

pravidla a pracovní návyky, díky kterým se postoj pracovníků z cílové skupiny postupně 

zlepšoval. Celková situace okolo pandemie koronaviru se v září začala opět zhoršovat a 

v průběhu října byli naši klienti opět v izolaci v sociálním ústavu a v chráněných bydleních, ve 

kterých nemoc propukla. Opět jsme připravili pracovní náplň pro naše zaměstnance pro práci 

doma. Pracovní asistentky připravily balíčky s náplní práce pro každého klienta individuálně 

tak, aby byl schopen pracovat samostatně a při práci nebyl stresován neúspěchem. Tím, že nemoc 

byla blízko a postihovala i jejich kamarády, byla situace velmi složitá. Jeden z našich zaměstnanců 

onemocněl v chráněném bydlení i přes veškerá hygienická opatření. Probíhaly telefonické 

individuální motivační pohovory s opakovaným vysvětlováním o nutnosti dodržování 

hygienických opatření, o odpovědnosti, vzájemné toleranci a hygieně zdraví. Opakovali jsme si 

témata školení „Duševní a tělesná hygiena“. Pro naše klienty byla tato podpora velice důležitá. 

Snažili jsme se také o pozitivní motivaci a pochvalu za odvedenou práci. Pracovní asistentka také 
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šila pro naše zaměstnance i ostatní obyvatele chráněných bydlení a dalších sociálních služeb 

roušky.  

 

Název projektu: Sociální začleňování - práce je radost Nová šance 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/ 0015685 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

 

Projekt Práce je radost – Nová šance je realizován od 1.4.2020. Projekt začal ve velmi 

problematickém období, kdy z důvodu nařízení vlády byli všichni klienti v izolaci z důvodu 

koronavirové pandemie. Do projektu je zapojeno šest osob s mentálním handicapem. I přes 

velké organizační problémy jsme projekt aktivovali, oslovili obce na území MAS Česká Kanada 

a rozběhli spolupráci. Klienti s pracovními asistentkami jezdí čistit lesy těchto obcí po 

kůrovcové kalamitě. S některými klienty je práce velmi náročná, nechtějí plnit pracovní 

povinnosti, neakceptují nastavená pravidla a řád. Někteří bydlí společně v chráněném bydlení a 

mají v soužití velké problémy. Díky zapojení do projektu jsou trvale vedeni asistentkami k 

cílené spolupráci. Toto se jednoznačně kladně projevuje v jejich osobním životě, v chráněném 

bydlení došlo ke zlepšení komunikace mezi členy domácnosti, pravidla ze zaměstnání postupně 

aplikují ve svém soukromém životě. Pracovní asistentky se snaží vést skupinu tak, aby byla 

přínosem pro obce, pro které pracuje. Akcentují spolehlivost, pracovitost, slušné a vstřícné 

chování a snaží se při práci neustále udržovat celou skupinu tak, aby si pomáhala a 

spolupracovala. Obce, jejichž lesy a zelené plochy projekt pomáhá revitalizovat, jsou s naší prací 

spokojeny, což dokládají i děkovné dopisy. Obce po počáteční nedůvěře a nejistotě se 

přesvědčily, že práce mentálně postižených může být při dobrém vedení hodnotná a někdy je 

příkladem i pro ostatní zaměstnance obcí. S postupujícím podzimem a horšícím se stavem 

lesních cest jsme nyní stále více omezeni a musíme na vzdálenější paseky docházet od auta 

pěšky. To nám ubírá pracovní čas a také přicházíme o zázemí, které nám automobil poskytuje v 

případě, že se zhorší počasí a my se v něm můžeme schovat. V průběhu podzimního období se 

nám v projektu podařilo vyčistit 50 ha lesů a zasadit v dalších 30 ha vyčištěné plochy nové 

stromky. Skupina je v tuto chvíli ustálená a pracovně se zlepšuje, což vede u jednotlivců ke 

zvýšení sebevědomí a radosti z dobře odvedené práce. Těší se, až stromky povyrostou, bude 

vidět kus jejich úsilí. Jsou pyšní na svou práci, která je sice fyzicky velmi náročná, ale přináší 

radost, protože tato práce má pozitivní dopady do budoucna. 
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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 

2020 proběhlo celkem 6 táborů . Všechny běhy se uskutečnily přímo v Houbovém Parku. 

Táborů se účastnilo celkem 107 dětí, z toho bylo podpořeno 78 dětí, podmínky dotace v tomto 

monitorovacím období splnilo 47 rodin. Věkový rozptyl dětí byl od 4 let do 13 let. Počet 

podpořených rodin se v tomto monitorovacím období nenavýšil.  

1. běh – termín 13.7. – 17.7. 2020 – 20 dětí  - z toho podpořených 14 dětí 

2. běh - termín 20.7. – 24.7.2020  – 20 dětí – z toho podpořených 16 dětí 

3. běh - termín 27.7. – 31.7.2020  – 20 dětí – z toho podpořených 14 dětí 

4. běh - termín 3.8. – 7.8.2020 – 17 dětí – z toho podpořených 12 dětí 

5. běh - termín 10.8. – 14.8.2020 – 15 dětí – z toho podpořených 10 dětí 

6. běh – termín 17.8. – 21.8.2019 – 15 dětí  – z toho podpořených 12 dětí 

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

Počet dětí se pohyboval od jednoho do šesti dětí dle požadavků a potřeb rodičů. Všechny běhy 

měly 2 pečující osoby po celý týden a jednu pečující osobu navíc při celodenním výletě. Prostor 

pro aktivity byl vybaven již z předešlého monitorovacího období. Bylo potřebné dokoupit jeden 

bazén, neboť tomu z roku 2018 povolil lepený svár a unikala z něho voda. Naplňování kapacity 

táborů bylo v tomto monitorovacím období velmi náročné a komplikované díky pandemii 

koronaviru. Od ledna do poloviny března bylo přihlášeno celkem 90 dětí. Po ohlášení pandemie 

se rodiny z tábora odhlašovaly a vyčkávaly na další vývoj situace. Díky tomu, že naši práci 

většina rodin znala již z minulých let, opět koncem června své děti přihlašovala na tábor. Celá 

organizace táborů tak byla velmi náročná, neboť se nedalo předvídat, jak celé léto proběhne. 

Naštěstí se vše podařilo zrealizovat. 
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Název projektu: Prázdniny s Fantazií pro děti s handicapem 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011699 

Prioritní osa OPZ 2: Sociální začleňování a boj s chudobou 

V tomto monitorovacím období proběhly celkem 3 příměstské tábory „Prázdniny s Fantazií pro 

děti s handicapem“. Všechny běhy probíhaly v prostorách Speciální školy v J. Hradci a 

v Houbovém Parku v Roseči. Děti se zdravotním a mentálním handicapem potřebují pro svůj 

pocit bezpečí známé a neměnné prostředí. Z důvodu pandemie koronaviru jsme zvýšili 

požadavky na dodržování hygienických návyků a také dostatečně velký prostor pro děti v době 

hry. K tomu nám pomohl nákup dvou stání pro auta, které jsme využívali v Houbovém Parku 

jako pergolky. Stání nejsou příliš kvalitní, jejich stojny jsou ze slabého trámu, ale jsou účelné a 

v době koronaviru zcela vyhovující ohledně možnosti vytvořit větší zastřešený prostor venku. 

Díky tomu jsme měli děti v dostatečných rozestupech, v jedné pergole tvořily z různých 

materiálů drobné dárečky pro své blízké a v druhé měly hrací koutek. Několik rodin se nám 

z důvodu pandemie koronaviru z táborů odhlásilo. I přes všechny problémy se táborů nakonec 

účastnilo celkem 25 dětí s handicapem z 15 rodin, z toho všechny děti byly dotačně podpořeny. 

Věkový rozptyl dětí byl od 8 let do 17 let, rodiče dětí starších 15 let doložili čestné prohlášení 

školy, že jsou děti stále zapojeny v základním vzdělávacím systému. Vedení táborů a zajištění 

bezpečnosti dětí bylo velmi náročné, protože většina dětí, které se účastnily táborů, trpí středně 

těžkým až těžkým a kombinovaným handicapem. Upravovali jsme počet pečujících osob tak, 

aby byla zabezpečena kvalitní péče a bezpečnost dětí. Dozor, přebírání dětí, dokumentů a 

informací od rodičů zajišťovaly pečující osoby. Všechny běhy měly 3 pečující osoby po celý 

týden a jednu pečující osobu navíc při celodenním výletě. V průběhu táborů se nikdo 

koronavirem Covid - 19 nenakazil. Tábory rodiče hodnotily velmi pozitivně. Měli možnost své 

děti umístit do příměstského tábora, kde byly děti šťastné a bylo o ně dobře postaráno.  

 

Název projektu: Neformální vzdělávání v České Kanadě 

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.68/0.0/0.0/18_071/0016315 

 

Vědomi si odpověnosti za oživení přírodního a kulturního dědictví v našem regionu jsme se 

rozhodli spolupracovat s organizací MAS Česká Kanada o.p.s. na rozvoji neformálního 

vzdělávání v oblasti environtetální tématiky v rámci projektových dnů. Naše projektové dny 

jsou primárně zaměřeny pro děti předškolního a školního věku z blízkého okolí. Rozvoj 

komunitního soužití, vzájemné spolupráce a environmentálního cítění je základem pro 
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harmonizovaný rozvoj venkovského regionu. Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v 

roce 2020 se nám podařilo zžrealizovat pouze 10 projektových dnů z 20 plánovaných. Všechny 

projekty byly zrealizovány v průběhu prázdnin. Tématických projektových dnů se vždy 

zúčastnilo minimálně 10 dětí. I přes epidemiologické překážky se nám podařilo plnit kritéria 

vyhlášené výzvy. Prostřednictvím zážitkové pedagogiky, besed, pokusů, naučných stezek, 

formou otázek a diskusí si děti vštěpovaly nové poznatky z ekologického a  environmetálního 

oboru. Po vzdělávacích aktivitách následovala tématická tvořivá dílna, kde si děti vytvořily dílo 

dle vlastní fantazie, které se týkalo tématu projektu. Na závěr se opakovaly otázky z počátku 

projektového dne a nové nabyté vědomosti a zkušenosti. Děti vždy byly schopné na všechny 

otázky odpovídat, byly nadšené a spokojené z prožitého dne.  

Témata, kterými se projektové dny zabývaly: 

Voda nad zlato, Farmářský den, O myslivci Pírkovi, Voda nad zlato II, Začínáme s bylinkami, 

Poznej rostlinky kolem nás tvořeníčkem, Na chvilku paleontologem, Tvoříme z papíru – 

recyklujeme, Na chvilku zahradníkem, Tvoříme z různých materiálů – recyklujeme. 

Všechna témata měla u dětí úspěch. Předpokládáme, že je v budoucnu budeme opakovat. 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.svetfantaziezu.cz/
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Pravidelná mimoškolní činnost 
 

Naše kroužky navázaly na svou tradici a nadále pokračují ve své činnosti. Kroužků se účastnilo 

celkem 60 dětí, z toho 17 dětí ze sociálně slabých rodin a s lehkým handicapem, 43 dětí se 

středně těžkým až těžkým handicapem. Z důvodu pandemie koronaviru neproběhla v roce 

2020 žádná vystoupení pro veřejnost, za doprovodu kytary pana učitele děti zahrály ve škole 

pro své kamarády.  

Na podpoře činnosti zájmových kroužků se finančně podíleli: 

Jihočeský kraj v dotačním programu Podpora práce s dětmi a mládeží (mimo oblast sportu) 

Waldviertler Sparkasse Bank AG. Jindřichův Hradec 

Dále Svět Fantazie financuje pravidelnou činnost z aktivit Houbového Parku.  
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Vzdělávací environmentální program “Voda nad zlato” 
 

I přes velké finanční problémy naší organizace a nepříznivou epidemiologickou situaci vznikl 

nový environmentální program “Voda nad zlato”.  Výchova k vhodnému chování k životnímu 

prostředí je natolik důležitá, že jsme se rozhodli projekt realizovat ve vlastní režii. Vytvořili 

jsme naučnou stezku a navazující environmentální program, který jsme následně zařadili do 

aktivit projektových dnů.  

Formou zážitkové pedagogiky se nám podařilo děti motivovat k ekologickému myšlení a 

jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Probírali jsme změny klimatu v historii 

planet a potřebu vody v našem životě. Společně jsme si zkoušeli některé zábavné úkoly a 

hádanky, které jsme pro děti připravili. Děti diskutovaly o současném stavu naší planety, kolik 

nerozložitelných předmětů zůstává v zemi a v jakém nepořádku je současný stav vody. Aktivita 

byla realizována v průběhu letních prázdnin. 
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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 2020 s environmentálním 

programem jsme navázali spolupráci s MAP Česká Kanada. V předvánočním čase jsme 

připravili balíčky s magnetkami pro 800 dětí do škol v Dačickém regionu. 

 

 

 

Příměstské tábory 

Díky dotačním programům ve spolupráci s MAS Česká Kanada proběhlo celkem 9 

běhů příměstských táborů, kterých se účastnilo celkem 132 dětí. V Houbovém Parku se 

uskutečnilo 6 turnusů a pro děti s handicapem byly připraveny 3 turnusy ve Speciální 

škole v Jindřichově Hradci. Děti se zdravotním a mentálním handicapem potřebují pro 

svůj pocit bezpečí známé a neměnné prostředí, které jsme v zahradě dovybavili 

speciálními hrami určenými pro děti s PAS a bazénem. Rodiče i děti byli spokojeni s 

průběhem táborů, rodiče oceňovali profesionální přístup vedoucích i příjemné 

prostředí, ve kterém se tábory uskutečňují. 

 

 

Exkurze pro školy 

Stejně jako v předešlých letech, tak i v roce 2020 jsme měli v  Houbovém Parku 

připraveny programy pro děti ze škol a školek. Z důvodu epidemie se jarní exkurze 

neuskutečnily, což zapříčinilo velké finanční problémy organizace v následujících 

měsících. Mnoho projektů, které byly na období 2020 připraveny byly odloženy nebo 

zrušeny, například rozšíření prostor pro neformální vzdělávání nebo uskutečnění 

projektu “ Využití dešťové vody v praxi”. Na podzim se uskutečnilo celkem 7 exkurzí s 

20 plánovaných. 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. Aktivity v parku kladně hodnotili jak děti,tak i jejich učitelé.  
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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 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. Pokračujeme v realizaci kuličkových drah, 

vytváříme a prezentujeme nové miniaturní domečky s pohádkovými výjevy a tím 

doplňujeme celistvý relaxační dojem. Při vytváření domečků a skřítků jsme použili 

zbytkové materiály. Podporujeme tak environmentální princip, který v naší ideologii 

propagujeme. 

 

 

Environmentální  programy pro veřejnost 

V Houbovém Parku se v létě 2020 uskutečnily environmentální projektové dny a 

programy pro veřejnost. Během léta proběhlo několik tvořivých dílen, 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 v 

těchto aktivitách budeme nadále pokračovat. 
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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 dotačních programů sociálního začleňování “ Práce je 

radost”, “ Práce je radost rozšíření” a OP Zaměstnanost “Zřízení pracovních míst”, kdy 

účastníky programu jsou handicepovaní klienti z chráněného bydlení “Otevřená 

Okna”z J. Hradce, z Centra sociálních služeb z J. Hradce a z chráněného bydlení “Na 

plno” 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 Blaas 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. 

 

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

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 od roku 

2018 Muzeum fosilií pro všechny návštěvníky parku. 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. V roce 2020 získalo  muzeum nový sponzorský dar. Pan Pavel Mesároš v rámci 

projektového dne spolu s dětmi instalovat novou vitrínu z období Křídy z vlastních 

nálezů z Čech. Předpokládáme další rozvoj muzea bude pokračovat a bude oslovovat 

stále více návštěvníků.  

 

Neuskutečněné a odložené projekty 

 

Z důvodu zásahu pandemie koronaviru neproběhly jarní a několik podzimních 

školních exkurzí v Houbovém parku. Organizace se tím dostala do finančních 

problémů a nebyla schopna uskutečnit některé projekty, které byly plánovány. Ve 

spolupráci s MAS Česká Kanada o.p.s. byl připraven investiční projekt „Rozšíření 

prostor pro neformální vzdělávání v Houbovém Parku“. Od celého projektu jsme byli 

nuceni odstoupit, protože bychom nebyli schopni zaplatit spoluúčast vyhlášené výzvy 

z vlastních prostředků. Tento projekt byl zrušen. Odložili jsme i realizaci projektu „ 

Využití dešťové vody v praxi“, kterou vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí. Tato 

výzva je aktivní do 1.6.2022, proto doufáme, že v příštím roce 2021 budeme schopni 

tento projekt ještě realizovat. 
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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 a 

zásahu pandemie koronaviru jsme v Houbovém Parku v roce 2020 akce pro firmy 

nerealizovali, zůstávají však v nabídce Světa Fantazie,z.ú. 
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Hospodaření za rok 2020 
 

 

Příloha k účetní závěrce 

obecné údaje 

 

název:     Svět Fantazie z.ú. 

sídlo :     Roseč čp.3, 378 46, Roseč 

IČ:     048 72 380 

právní forma :   zapsaný ústav  

předmět činnosti :   přednášková, vzdělávací a osvětová činnost 

rozvahový den :   31. 12. 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Informace dle § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb. 

 

a)         Zapsaný ústav, zapsán 30.3.2016, U 77 vedená u Krajského soudu v Českých    

            Budějovicích 

  Statutární orgán – ředitel: Ing. Bohuslava Blaas Bérová  

            Správní rada – předseda Lenka Bartošová 

                                     člen Mgr. Vladimír Bartoš 
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                                     člen Lucie Prokešová do 31.3.2021 

                                     člen Michal Hrabě od 31.3.2021 

                                     člen Mgr. Eva Hemberová 

                                     člen Hana Šímová 

  Dozorčí rada –  Mgr. Ing. Vilma Szutová  

      Romana Moudrá 

        Miroslava Beránková 

            Zakladatelé – Engelbertus Gerrit Jan Blaas 

                                   Ing. Bohuslava Blaas Bérová 

                              Mgr. Vladimír Bartoš 

       Výše vkladu je 3.000,00CZK, každý zakladatel 1.000,00 CZK. 

            Ředitel zastupuje ústav navenek, jednání je elektronicky, písemně, osobně.  

b)  Zapsaný ústav je organizace, která se zabývá přednáškovou, vzdělávací a 

osvětovou 

            činností. Např. vytváření naučných stezek. Poskytuje sociální služby osobám se 

sníženou soběstačností. 

 Vedlejší (hospodářskou) činností si pomáhá získávat prostředky pro svou hlavní  

            činnost.    

            Ve vedlejší činnosti má výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3   
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            živnostenského zákona, další příjmy jsou z reklamy a pronájmů. 

c)       Účetním obdobím je kalendářní rok.   

 Účetní záznamy jsou zpracovávány na účetním softwaru MONEY.  

  Záznamy  a  účetní  dokumentace  jsou archivovány v účetní jednotce, účetnictví  

 zpracovává účetní jednotka. 

  DNM s pořizovací cenou do 60.000 CZK a DHM s pořizovací cenou                          

 do 40.000 CZK je účtováno jako o zásobách a v okamžiku vydání do spotřeby je                

 o něm účtováno do nákladů. 

  Účetní jednotka vlastní DDHM evidovaný v rozvaze ve výši 141.477,00 CZK. 

  Ostatní účetní metody použity dle vyhlášky č. 504/2002 Sb.  

 Opravné položky účetní jednotka v roce 2020 nevytvořila.  

d) Významná událost mezi rozvahovým dnem a datem sestavení účetní závěrky          

nenastala. 

  e)  Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek oceňujeme cenou pořizovací (cena                    

 pořízení + náklady spojené s pořízením). Zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou 

a  výrobky výší vlastních nákladů. Pro přepočet cizí měny na českou byl použit kurz 

 devizového trhu vyhlášený Českou národní bankou k okamžiku ocenění. Na 

konci  účetního období přepočet dle kurzu ČNB ke 31. 12. 2020. 

  Rezervy účetní jednotka nevytvářela.  

f)  - - - 

g)       - - - 
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h)       - - - 

i)       - - - 

j)         Účetní jednotka má závazky se splatností delší než 5 let ve výši     120 000,00 CZK 

k)        Závazky do splatnosti:    mzdy                                                          125.314,00 CZK 

             pojistné na soc. zabezpečení                        72.695,00 CZK 

                                                    veřejné zdravotní pojištění                          31.689,00 CZK 

                                                    zálohová daň ze závislé činnosti                 21.255,00 CZK 

                                                    srážková daň                                                 1.275,00 CZK 

                                                    Kooperativa                                                   3.814,00 CZK 

            Splatné závazky dodavatelé:                                                              27.695,83 CZK 

 

 

 

l)  Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 z hlavní činnosti  činí:               - 68.512,87 

CZK 

                            HV hlavní činnost nedaňová                                                                  0 

CZK 

            Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 z hospodář. činnosti činí:          184 163,83 

CZK 



Svet fantazie z.u. 

••• 

 

                            HV hospodářská činnost nedaňová (manka, repre, pohl.)                     0 

CZK 

                             

m)       Průměrný přepočtený počet zaměstnanců :  9 

  Mzdové náklady:            2.471.261 CZK 

  DPP:                             611.569 CZK 

            DPČ                           0  CZK 

  Náklady na sociální a zdravotní pojištění:            828.052 CZK 

  Ostatní sociální náklady:                19.526 CZK 

n)         - - - 

o)         - - -  

p)         - - - 

q)         - - -  

r)        Ústav má široký základ daně, daní se vše dohromady hlavní i vedlejší činnost. 

           Hospodářský výsledek za rok 2020 je  115 650,96 CZK. 

           V roce 2020 byl základ daně před zdaněním  115.650,96 CZK.     

           Daňová povinnost v roce 2020 nevznikla, byla uplatněna ztráta z roku 2018 a    

           odečitatelná položka. 

 s)       V roce 2019 daňová povinnost nevznikla.  
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 t)         Vstupné do naučného parku                                                    567.480,00 CZK 

 Příměstské tábory                                                                    195.200,00 CZK 

 Výtvarné dílny                                                                           79.710,00 CZK  

 Programy pro školy,školky, dětské kolektivy                          139.440,00 CZK 

  Služby – prodej občerstvení:                              256.508,00 CZK 

  Služby – prodej suvenýrů           47.103,00 CZK 

  Služby – hospodářská čin.                     20.000,00 CZK 

            Dary:                                                                                            5.000,00 CZK 

            Úroky:                 904,39 CZK 

  Ostatní výnosy:                        0 CZK 

            Dotace a granty:                          4.083.924,19 CZK 

u)         - - - 

v)         Veřejné sbírky nebyly pořádány. 

w)  Zisk z roku 2019 byl převeden na  účet neuhrazená ztráta. 
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Pomáhají nám: 

 

 

      

       Ministerstvo práce a sociálních věcí 

 

    MAS Česká Kanada o.p.s. 

 

 

Jihočeský kraj 

Waltviertel Sparkasse 

Centropen a.s. 

 

Tupa s.r.o. 

Hand made service s.r.o.  

     Kores Europe s.r.o. 

   Zahradnictví Florianus s.r.o. 

 

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

činnost Světa Fantazie svou dobrovolnickou prací. 

Děkujeme! 



Svet fantazie z.u. 

••• 

 

 

 

 

 

Slovo závěrem: 

 
Říká se, že v jednoduchosti je krása. Přestože krásno každý vnímáme jinak, jistě se shodneme v tom, že 

pokud jsou mezi námi lidé, kteří se snaží vytvářet věci dle svých schopností a dělat tím radost ostatním, 

je jedno jak na první pohled vypadají… jsou prostě krásní. 

… 

…Než začnete kritizovat práci někoho jiného, ohlédněte se a posuďte, co jste udělali vy sami pro druhé … 

 

Rok 2020 byl ve Světě Fantazie náročný. Z důvodu pandemie koronaviru jsme museli všichni vynaložit 

mnoho sil k udržení si pozitivní mysli a chuti pokračovat v realizaci našich snů. Změny, které nás 

překvapily jako velká voda vyvolávaly nestandardní situace, přinášely negativní myšlenky a reakce. 

Často jsme si sáhli na dno svých sil. Náročná období naštěstí střídalo vyjasněné sluníčkové nebe. Mnoho 

dobrých lidí nás navštívilo a svým milým slovem dodalo energii v pokračování naší cesty. Řadou 

mimořádných aktivit jsme zkrášlili všední dny nejenom sobě, ale i svému okolí. Tak jako každý rok, i 

nyní, možná i o trochu více, nám všem přejeme, abychom nasbírali mnoho sil a chuti k dalším krokům 

vpřed, abychom si byli navzájem darem i inspirací…děkujeme. Za celý tým 

 

Ing. Bohuslava Blaas Bérová,MBA., ředitelka 

 

. 

Výše finančního plnění členům správní a dozorčí rady za jejich práci v orgánech ústavu v roce 2020 činila 

0 Kč. 
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