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Výroční	zpráva		za	rok	2018	

spolku	Každý	koš	pomáhá	(dále	KKP),		IČ	265	74	721,	se	sídlem	

Jugoslávských	partyzánů	30,	160	00	Praha	6.	

Členové	spolku		

MVDr.	Miroslav	Vondřička,	 trvale	bytem	Českých	 lesů	383,	386	02	Strakonice,	Petra	Bažantová,	 trvale	bytem	
Jugoslávských	partyzánů	30/952,	Praha	6,	MUDr.	Kristina	Trsková,	 trvale	bytem	Evropská	6,	Praha	6,	 Jaroslav	
Bazika,	trvale	bytem	Městský	úřad	Praha	3,	Barbora	Bažantová,	Jugoslávských	partyzánů	30/952,	160	00	Praha	
6,	Eliška	Bažantová,	trvale	bytem	Jugoslávských	partyzánů	30/952,	Praha	6,	Jiří	Blažek,	trvale	bytem	Klatovská,	
Plzeň,	Brůhová	Hana,	 trvale	bytem	Petyrkova	1948,	Praha	4,	Martin	Hamerský,	 trvale	bytem,	Blanická	589/5,	
Praha	 2,	 Heřmanová	 Ivana,	 trvale	 bytem	 Chuchelna,	 Semily,	 Heřman	 Miloš	 a	 Heřman	 Jiří,	 trvale	 bytem	
Chuchelna,	 Semily,	 Josef	 Horňák,	 trvale	 bytem,	 Na	 Klínku	 11,	 Praha	 6,	 Miroslav	 Janovský,	 trvale	 bytem	
Nádražní,	Písek,	Václav	Kocourek,	trvale	bytem	Lublinská	575,	Praha	8,	Jitka	Kocourková,	trvale	bytem	Lublinská	
575,	Praha	8,	Krämer	Marcela,	trvale	bytem,	Terronská	Praha	6,	Marek	Kos,	trvale	bytem	Rudolfovská	45,	České	
Budějovice,	Josef	Matějovič,	trvale	bytem,	Praha,	Šimona	Koubíková,	trvale	bytem,	Evropská	125,	Praha	6,	Anna	
Součková,	trvale	bytem	Praha,	Petr	Uher,	trvale	bytem,	Československé	armády,	Praha	6,	Petr	Závozda,	trvale	
bytem	Novodvorská	1005,	Praha	4,	Jiří	Závozda,	trvale	bytem	Ditrichova	13,	Praha	2,		

a)	Zpráva	předsedkyně	KKP	

			Předsedkyně	P.	Bažantová	ve	 své	 zprávě	zdůraznila	pozitiva	dlouholeté	činnosti	 spolku,	které	vidí	
v	pomoci	potřebným	a	v	misi	 šířit	umění	darovat	a	pomoci.	Neopomenutelným	kladem	Spolku	 jsou	
nulové	náklady	na	práci	nejen	výboru,	ale	i	všech	aktivních	členů	KKP.	Mimořádný	dík	patří	Jakubovi	
Bažantovi	 a	 Jiřímu	 Závozdovi,	 kteří	 při	 natáčení	 filmu	 Zlatý	 podraz,	 jehož	 scénář	 napsali,	
zorganizovali	 sbírku	 na	 vybrání	 částky	 potřebné	 k	 zakoupení	 dvou	 speciálních	 vozíků	 pro	
basketbalisty	 na	 vozíku.	 Nešlo	 však	 pouze	 o	 vybrání	 částky.	 Během	 natáčení	 byla	 vlastně	 stále	
přítomna	 činnost	 spolku,	 za	 což	patří	 veliký	dík	Petru	Závozdovi,	 který	neúnavně	vymýšlel	 grafické	
ztvárnění	 propagačního	 materiálu	 a	 v	podstatě	 v	činnosti	 neustále	 pokračuje.	 Jeho	 kolega	 Richard	
Cortés	vytvořil	logo	pro	tým	Pražští	jezdci.	Při	premiéře	filmu	Zlatý	podraz	byl	předán	Basketbalistům	
na	 vozíku	 symbolický	 šek	 v	hodnotě	 360	 000,-	 Kč.	 Na	 premiéru	 byl	 pozván	 poslední	 žijící	 člen	
slavného	poválečného	týmu	basketbalových	reprezentantů	pan	Ivan	Mrázek,	kterému	po	usilovném	
snažení	Jakuba	Bažanta	a	Jiřího	Závozdy	bylo	uděleno	senátní	vyznamenání.	Kromě	tohoto	daru	byli	
obdarovaní	 i	 další	 a	 navíc	 idea	 činnosti	 Spolku	 pronikla	 i	 na	 akademickou	 půdu.	 Ve	 spolupráci	
s	panem	 ing.	Vilémem	Kunzem	 jsme	se	zúčastnili	přednášek	o	společenské	odpovědnosti	 sportu	na	
VŠE,	VŠFS,	v	Knihovně	Teplice,	na	UJEP	v	Ústí	nad	Labem	a	na	gymnáziích	v	Mostě	a	v	Teplicích.	Začali	
jsme	 spolupracovat	 s	Rotary	 klubem	 Prag-Boh,	 který	 poskytl	 částku	 25	000,-	 Kč	 na	 podporu	
Mobilního	hospice	Sv.	Jiří	v	Chebu.		



b)	Zpráva	o	hospodaření				

Na	 základě	 podkladů	 od	 ing.	 Miroslava	 Mikeše	 (podrobně	 rozepsané	 v	příloze	 pro	 finanční	 úřad)	
seznámila	 P.	 Bažantová	 přítomné	 s	hospodařením	 za	 rok	 2018,	 které	 vyčíslila	 následovně.	 Ve	
prospěch	organizace	Život	90	bylo	v	dubnu	2018	Spolkem	darováno	20	000,-	Kč	na	podporu	Senior	
linky,	která	slouží	pomoci	seniorům	proti	násilí.	Prostřednictvím	Spolku	mohli	manželé	Lenka	a	Petr	
Martákovi	 obdarovat	 Hemojunior.	 Na	 jejich	 svatbě	 bylo	 vybráno	 25	000,-Kč.	 Při	 basketbalovém	
turnaji	 Streetball	 Cup	 jsme	 se	připojili	 ke	 sbírce	pro	Verunku	darováním	 částky	 5	 000-,	 Kč,	 stejnou	
částkou	 jsme	 pomohli	 Lubomíru	Mrázovi,	 tělesně	 handicapovanému	 grafikovi.	 Díky	 němu	 jsme	 se	
seznámili	se	spolkem	SILOU	HLASU.	Členy	jsou	Dita	Horochovská	a	Lukáš	Srba.	Dita	je	celkově	tělesně	
handicapovaná	 a	 dokáže	 ovládat	 počítač	 hlasem.	 Ve	 spolupráci	 s	Lukášem	 navštěvují	 podobně	
postižené	a	Dita	 je	 školí,	aby	měli	možnost	díky	počítači	pracovat,	bavit	 se,	navazovat	vztahy	a	mít	
prostor,	ve	kterém	nepotřebují	k	činnosti	druhou	osobu.	Jakub	Bažant	se	stal	jejich	ambasadorem.	

Výsledek hospodaření 
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti                                                       273 054,00 
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti                                                    0,00 
Výsledek hospodaření pro účely daně z příjmů                                            283,370,00 
 
Informace o průměrném evidenčním přepočteném počtu zaměstnanců 
Položka zaměstnanci celkem……………………………………………………0,00 
Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců                                           0,00 
Mzdové náklady                                                                                                   0,00 
Zákonné sociální pojištění                                                                                   0,00 
Ostatní sociální pojištění                                                                                      0,00 
Zákonné sociální náklady                                                                                    0,00 
Jiné sociální náklady                                                                                            0,00 
Osobní náklady celkem                                                                                        0,00 
 
Přijaté dotace na provozní účely nebo na pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného 
majetku ze státního rozpočtu, rozpočtu územních samosprávných celků nebo ze státních fondů 
poskytovatel      0        účel dotace       -         výše dotace     0           zdroj dotace 0 
 
 
Přijaté dary – významné částky 
Dárce                                                                                                       částka 
Drobní dárci                                                                                          633 405,30 
Z toho zejména: 
Ing. Tomáš Matějovský                                                                          10 000,00 
Advokátní kancelář Toms                                                                      130 000,00 
Avast                                                                                                       50 000, 00       
Nadace Agrofert                                                                                     140 000,00 
Fiba                                                                                                         189 213,60 
Rotary klub Prag-Boh                                                                             25 000,00 
Fórum dárců                                                                                            35 463,00  
Šplíchal Dalibor                                                                                       25 000,00 
 
 
Využití daňové úspory § 20 odst. 7 zákona o DP v roce 2017 
Rok                            Úspora                                   Vyčerpáno       Převod do dalších let   
2016                               0,00                                              0,00      0,00 
2017                              78,00                                              0,00       0,00 
2018                        44 911,00                                           78,00                       44 911,00 



 
 
Aktuálním stav účtů ke dni 10. 1. 2018: 

Běžný/provozní účet č.433823670287/0100……………………………k 31. 12. 2018  99 315,62,- Kč                                                        
Účet DMS č.107-6314080207/0100……………………………………k 31. 12. 2018  37 637,00,- Kč                                                   
Spořicí účet č.1071904470237/0100………………………………….k 31. 12. 2018   161 525,89,-  Kč    

c) Plán činnosti na rok 2019 
Charitativní turnaj trojic dne 25. 5. 2019. Cílem bude podpořit letní tábor Hemojunior. 
Pomoc ženám v hmotné nouzi ve spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky (ředitelka 
paní Ferglová), výzva pro jiné sportovní kluby 
Přípravné práce pro Muzeum basketbalu 
Trvalá podpora týmu Pražští jezdci (basketbalisté na vozíku) a Hemojunioru 
 
d) Budoucnost spolku 
Pokračování v nastavené strategii, kterou je celoroční činnost. Spojení charity 
s akademickou obcí, účast na přednáškách s posluchači VŠE a VŠFS podraz. Během 
celého roku se bude připravovat založení Muzea basketbalu v Pelhřimově. 
 
e) Aktuální projekty 
Sbírka je letos zaměřena zejména na pomoc ženám a dívkám v hmotné nouzi. 
Jednotlivé fáze a konkrétní body budou rozpracovány a výbor Spolku s nimi seznámí 
všechny členy na valné hromadě. Vyvrcholení projektu by mělo být na podzim 2019. 
 
  
Zapsala a zprávu zpracovala:  
Petra Bažantová, předsedkyně spolku Každý koš pomáhá   
 


