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Poslání a působení 
Sdružení Petrov, z. s. vzniklo jako dobrovolné sdružení dětí, mládeže a lidí dobré vůle, kterým 
není lhostejný osud dnešní mladé generace v naší společnosti a chtějí se podílet 
na duchovním, morálním, kulturním, společenském a fyzickém rozvoji dětí a mládeže 
bez jakéhokoliv rozdílu. 
Spolek působí především v brněnské diecézi, to je v rozsahu Jihomoravského kraje 
a Kraje Vysočina.  
 

Cíl, zásady a způsob činnosti  
Cílem spolku je výchova, formace a rozvoj osobnosti mládeže a dětí v daném regionu 
se zvláštním zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času a vypěstování 
návyků při jeho trávení. 
 
K zabezpečení svých cílů spolek provádí zejména tyto činnosti: 

 pomoc animátorům, kteří pracují s dětmi a mládeží, 

 získávání dotací a finančních podpor, které jsou nezbytné pro práci s dětmi a mládeží, 

 spolupráce s právnickými osobami podobného zaměření (v tuzemsku i v zahraničí), 

 vytváření podmínek pro zapojení mládeže do občanské společnosti, 

 předcházení patologickým jevům, které ovlivňují děti a mládež, 

 pomoc mládeži s handicapem při její integraci do společnosti, 

 rozvíjení schopností a dovedností u dětí a mládeže s možností jejich uplatnění na trhu 
práce, 

 výchova mládeže k vzájemné úctě, obětavosti, lásce a službě, 

 podpora partnerských a rodinných vztahů, 

 volnočasové aktivity, 

 pořádání vzdělávacích kurzů a školení, 

 nákup a prodej drobných předmětů v souvislosti s rozvojem a propagací cílů činnosti 
spolku, 

 nákup a prodej drobných fundraisingových předmětů, 

 poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů (např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi). 
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Kontaktní a identifikační data 
Sdružení Petrov, z.s. 
Petrov 6 
602 00 Brno  
IČO: 48515221 
Telefon: 533 033 229 
Email: sdruzenipetrov@gmail.com 
Číslo účtu: Fio banka - 2900207399/2010 
Spolek je zapsán pod spisovou značkou L 4212 u Krajského soudu v Brně 
 

Vedení Sdružení Petrov 
Předseda spolku:  P. Mgr. Roman Kubín 
Jednatelka spolku:  Ing. Jitka Tesařová 
 
Rada:  
a) určen biskupem nebo generálním vikářem Biskupství brněnského k vedení DCM: 
Mgr. Roman Kubín 
 
b) jmenovaní tímto knězem: 
Dominik Mazel 
Ing. Jitka Tesařová 
Ing. arch. Jiří Jeniš 
Bc. Blanka Prokopová, DiS. 
  

 
Členové Sdružení Petrov 

Členem spolku se může stát každá osoba bez omezení věku, která podá písemnou přihlášku 
a uhradí členský příspěvek.  
 
Počet členů ke dni 31. 12. 2021: 
 
Počet všech členů do 26 let: 696 
 Z toho do 15 let 70 
 Z toho od 16 do 18 let 196 
 Z toho od 19 do 26 let 430 
Počet všech členů nad 26 let 210 
 
Počet členů organizace celkem:     906 

mailto:sdruzenipetrov@gmail.com
https://www.fio.cz/scgi-bin/hermes/dz-pohyby.cgi?ID_ucet=2900207399
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Sdružení Petrov a jeho projekty v roce 2021 podpořili 
 Alza 

 AngioClinic 

 Biskupství brněnské 

 ČEPS 

 Jihomoravský kraj, Sociální a rodinná politika 

 Jihomoravský kraj, Projekt Vybrané služby sociální prevence na území 
Jihomoravského kraje 

 Jihomoravský kraj, Odbor kancelář hejtmana 

 Magistrát města Brna, Program Prevence kriminality 

 Magistrát města Brna, Odbor sociální péče 

 Magistrát města Brna, Odbor školství mládeže a tělovýchovy 

 Městská část Brno-sever 

 Městská část Brno-střed 

 Městská část Brno-Židenice  

 Ministerstvo kultury ČR 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 Nadační fond Albert 

 Obec Osová Bítýška 

 Obec Šitbořice 

 Rada děti a mládeže kraje Vysočina, z.s. 

 Římskokatolická farnost Brno-Zábrdovice 

 Římskokatolická farnost Osová Bítýška 

 Římskokatolická farnost Radešínská Svratka 

 Římskokatolická farnost Olešná u Nového Města na Moravě 

 Samsung 

 Drobní dárci z řad členů, dobrovolníků, občanů 
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Stručný přehled činnosti 
Název Doba konání Počet účastníků 
 
Táborová činnost – celkem 29 červenec a srpen 1120 
 
Krátkodobé akce – celkem  celoročně 
 kurz Animátor I. 6 víkendy 26 (víkend) 
 kurz Animátor II. 9 víkendů 30 (víkend) 
 kurz Partnerství I. 3 víkend 12 (víkend) 
 kurz Partnerství II. 3 víkend 15 (víkend) 
 krátkodobé akce  16 víkendů 15 – 120 (víkend) 
 
Akce širšího charakteru 
  
 Valentinská pouť   
 Letní diecézní setkání mládeže   
   
Pravidelná činnost kroužků a skupinek 
 Dětská schola u kostela sv. Tomáše 
 Schola Brno-Bystrc 

Schola mládeže u jezuitského kostela v Brně 
Schola Brno Lesná 

 Dramatická a režijní skupina Brno a okolí 
 
Dětský dům Zábrdovice 
  
 Sociální služby   

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SASRD) 
Dětský dům Zábrdovice-Asaben (DDZ-Asaben) 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
Dětský dům Zábrdovice-FARA (DDZ-FARA) 

   
Základny 
 DCŽM Mamre Osová Bítýška celoroční činnost 
 TZ Junior Štítary činnost od jara do podzimu 
 
Ostatní činnost 
 Studentský diář 1 500 kusů 
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Táborová činnost 
V roce 2021 pod záštitou Sdružení Petrov proběhlo 29 letních táborů a pobytů pro děti 
a mládež ze 3 krajů. Místa konání byla různá, některé tábory se uskutečnily na tradičních 
místech Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina. Tábory proběhli v různých délkách pobytu  
i s různým počtem účastníků, od komorních s počtem okolo 15 dětí až po ty velké s počtem 
k 70 účastníků.  
 

 

Táborová základna Junior Štítary 

 
TZ Junior Štítary u Znojma 

 

TZ Junior je každoročně v provozu od jara do podzimu, nejvíce je využívaná pro letní tábory 
a pobyty. Letos se zde uskutečnilo 9 krátkých pobytů a 7 letních táborů. Díky své kapacitě 
(80 osob) a umístění v blízkosti Vranovské přehrady je základna vyhledávaným zázemím 
pro tábory i školy v přírodě. 
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DCŽM Mamre Osová Bítýška 

 
DCŽM Mamre v Osové Bítýšce 

 
Diecézní centrum života mládeže „Mamre“ v Osové Bítýšce sloužilo svým celoročním 
provozem jak mládeži, tak dětem a rodinám. Bohužel opět jako předchozí rok, první polovina 
uplynulého roku byla poznamenána pandemií COVID-19 a my jsme skrze pandemická 
opatření nemohli rozvíjet žádné osobní aktivity. Proto jsme se soustředili na využití 
sociálních sítí a našeho kanálu YouTube, kde jsme měli zhruba 1.500 odběratelů.  
Se spolupracovníky MAMRE jsme využili čas uzavřeného centra k jeho zvelebení  
a pokračovali jsme v začaté rekonstrukci koupelen a záchodů, které byly v nevyhovujícím 
stavu. Pracovali jsme také na dalších větších či drobnějších úpravách, na které obvykle 
během intenzivního celoročního provozu není čas. 
Od června jsme při dodržování opatření a pravidelného testování začali pozvolna najíždět  
na obvyklý režim, abychom po letních prázdninách už fungovali jako obvykle. Opět jsme zde 
měli naše vlastní aktivity pro různé skupiny mladých, ať už to byly jednorázové akce nebo 
pravidelná činnost. Ve spolupráci s několika školami jsme zde také měli několik adaptačních 
či školních pobytů. 
Tedy závěrem, uplynulý rok měl dvě různé poloviny, v první části jsme byli uzavření světu  
a využívali možností internetu a zároveň jsme předělávali sociální zázemí objektu, které 
bychom za provozu dělali jen těžko. A v druhé polovině jsme už mohli při dodržení 
pandemických opatření sloužit jako obvykle. 
 

Pravidelná celoroční činnost 
Pravidelná činnost se vztahuje k podpoře kroužků a skupinek dětí a mládeže, vedených 
dobrovolníky, které se schází v průběhu školního roku. Sdružení Petrov takto podporuje 
např. Bystrckou scholu, Dětskou scholu u kostela sv. Tomáše nebo Scholu mládeže 
u jezuitského kostela v Brně, schulu v Brně na Lesné či dramatickou skupinku. Celoročně se 
také věnujeme romským dětem a mládeži v Dětském domě Zábrdovice. Také do této činnosti 
významně zasáhla omezení a vládní nařízení. 
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Spolupráce s Biskupstvím brněnským 
Během roku probíhá i několik akcí, které připravujeme ve spolupráci s Biskupstvím 
brněnským (s Diecézním centrem pro mládež, s Pastoračním střediskem a Katechetickým 
centrem).  
Mezi akce patří např. prázdninové letní večery: Chill out pod Petrovem. V roce 2021 proběhli 
4 akce: Na hudebním večeru mohli návštěvníci slyšet kapely OKno a JASNO. Na divadelním 
chill outu vystoupil Víťa Marčík, ml. s představením Malý princ a ochotnické divadlo  
z Veverské Bítýšky. Velkému zájmu se těšil také folklorní večer s brněnským folklorním 
souborem Lučina a s jejich cimbálovou muzikou. Filmový chill out představil nový dokument 
Jan Werich: Když už člověk jednou je… 
Dále jsme spolupracovali na průběhu Talk show pod Petrovem, kdy mohli účastníci během 
čtyř květnových a červnových večerů vyslechnout rozhovory s věřícími osobnostmi na různá 
témata – Křesťan a periferie, Křesťan a umění, Křesťan a vzdělávání, Mýty o kněžích. Mezi 
hosty se objevil biskup Pavel Konzbul, brněnský herec Jaroslav Tomáš, řádová sestra  
a nemocniční kaplanka Františka Jana Majerčíková, učitel angličtiny Bronislav Sobotka  
a další. 
Během září proběhla i akce Filmový podzim, během které se pod Petrovem promítalo několik 
vzdělávacích filmů. Proběhla také akce Garden party jako zahájení nového školního roku pro 
všechny mladé středoškoláky v Brně. Spolupracovali jsme také např. i na kurzu Tajemství 
partnerských vztahů, které vedou mladé k zodpovědnému přístupu ke vztahům  
a k manželství. 

Akce širšího charakteru  
Ples mládeže 
Tradiční Ples mládeže byl připravován na 22. ledna 2021, ale z důvodu pandemie COVID-19  
a s ní souvisejících omezení se neuskutečnil. 

Valentinská pouť 

Dne 14. února proběhla v kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí Valentinská pouť. 
Z důvodu vládních nařízení se mše svaté mohl účastnit pouze omezený počet účastníků, 
proto byla pouť přenášena i na TV NOE a YouTube. Hostem pouti byl jáhen Jan Špilar, který 
měl pro účastníky připravenou přednášku „Vše, co jste chtěli vědět o vztazích a bojíte se 
zeptat“ a byl hostem Hanky Strašákové na následné talkshow. Celý program hudebně 
doprovázela dívčí brněnská skupina Break Falls. 

 
Kefasfest 2021 
Na rok 2021 vycházel jubilejní desátý ročník festivalu. Bohužel kvůli epidemiologickým 
opatřením proti nemoci COVID – 19 se tento festival nekonal a slavnostní desátý ročník byl 
přesunut na rok 2022. 

Letní diecézní setkání mládeže s otcem biskupem  
Kvůli opatřením souvisejícím s COVID-19 jsme nemohli uspořádat tradiční setkání mládeže  
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v sobotu před Květnou nedělí. Pro mládež od 14 let jsme proto připravili rozsáhlejší 5denní 
verzi setkání (11. – 15. 8. 2021). Akce probíhala v prostorách Biskupského gymnázia v Brně. 
Celé setkání provázelo téma superhrdinů. Účastníky přišla povzbudit a inspirovat řada hostů 
- otec biskup Vojtěch Cikrle, pomocný biskup Pavel Konzbul, nevidomý sportovec Ondřej 
Změškal, editor CNN Prima News Matyáš Zrno, kněz Marek Orko Vácha, aj. V rámci 
pátečního programu mohli účastníci nahlédnout do prostor a života brněnských řeholních 
komunit kapucínů, dominikánek, vincentek či bohoslovců. Každý den probíhal zajímavý  
a lákavý večerní program; účastníci mohli zažít večer Božího milosrdenství, talkshow se 
zajímavými hosty, večer chval a další. Z pozice organizátorů nás velmi potěšilo, že většina 
účastníků byly zcela nové tváře mladých, dorostlých v průběhu doby „covidové“. Utvrzuje 
nás to ve víře, že osobní setkání jsou nenahraditelná a v tom, jak moc je třeba vracet mládež 
zpět do offline života. 

 

Dětský dům Zábrdovice 
Dětský dům Zábrdovice pomáhá sociokulturně znevýhodněným dětem, mládeži a rodinám  
s dětmi začlenit se do společnosti. Dětem od 6 do 18 let umožňujeme rozvoj jejich osobnosti 
v bezpečném prostředí klubu. Rodinám s dětmi pomáháme překonat jejich svízelnou sociální 
situaci. Snahou našich služeb je pomoci jednotlivcům a rodinám, aby dokázali žít hodnotným 
a spokojeným životem. Oblastí naší působnosti jsou sociálně vyloučené lokality města Brna. 
Naše služby jsou založeny na křesťanských hodnotách. Dětský dům Zábrdovice funguje  
od roku 2000. Má registrovány 2 sociální služby, kterými své poslání uskutečňuje – 
nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi. Také 
v roce 2021 byli naši klienti převážně z oblasti, kde se stýkají tři městské části – Brno-střed, 
Brno-sever a Brno-Židenice, tzv. brněnský Bronx. Dále jsme pracovali s klienty z ubytoven 
Jarní, Pohoda, Šámalova, Markéty Kuncové a s několika rodinami v centru Brna. 

 
1. Dětský dům Zábrdovice – FARA, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) 
Nabízí dětem a mládeži od 6 do 18 let bezpečné místo pro osobní rozvoj a orientaci  
na hodnoty, které zmírňují sociální vyloučení. Klienti NZDM žijí ve svých rodinách  
v nevyhovujících podmínkách, nemají dostačující zázemí a prostor pro soukromí. Jejich 
možnosti pro trávení volného času jsou omezené a dostávají se do konfliktních situací – 
experimentování s návykovými látkami, drobná kriminalita, vyhraněný životní styl, špatné 
party, nerozvíjející rodinné zázemí. 
Klub je otevřen v pracovní dny od 13 do 17 hodin. Děti se v klubu zapojují do různých 
sportovních, vzdělávacích a preventivních aktivit. Pracovníci klubu si s dětmi povídají, zajímají 
se o jejich problémy a rozšiřují jejich obzor, aby dokázaly adekvátním způsobem řešit 
problémy, se kterými se setkávají. V dětech posilujeme jejich schopnost spolupracovat, tvořit 
funkční tým, vedeme je, aby konflikty mezi sebou řešily se slušností, ohleduplností  
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a vzájemným pochopením. Zvláštní úlohu hraje aktivita zaměřená na prevenci sociálně-
patologických jevů, tzv. „Slovíčko“. Je to pravidelná komunikace s klienty na předem 
stanovené téma jako návykové látky, vztahy s rodiči, vrstevníky, znalost dopravních situací  
a předpisů, vánoční zvyky, škola a záškoláctví, apod. 
V rámci terénní formy služby jsme v roce 2021 pravidelně navštěvovali 2 klienty v domácím 
prostředí a pomáhali jim s přípravou na vyučování. Dalších 10 dětí jsme doučovali 
příležitostně, podle jejich osobních potřeb. 
Další aktivity v terénu probíhaly tak, že jsme před ubytovnou v její těsné blízkosti organizovali 
společné hry pro děti z ubytovny. Kromě dětí, které známe z klubu, nebo patří do rodin 
s nimiž pracujeme, se do her zapojovaly i další děti. Vyhledávali jsme na ulici naše klienty, 
kteří v době covidu přestali navštěvovat klub, zajímali jsme se o jejich aktivity a motivovali  
je k návštěvám klubu. Starší chlapci se však už nevrátili. 
  
O jarních prázdninách 2021 jsme nemohli děti zapojit do celodenních sportovních aktivit, jak 
bývá zvykem, kvůli covidovým opatřením. V té době jsme v klubu děti intenzivně doučovali. 
V květnu jsme se s 8 dětmi zúčastnili noci kostelů v Brně; zasoutěžili si v Kohoutovicích  
a aktivně se zapojili v zábrdovickém kostele. 
V červenci jsme se 6 dětmi uskutečnili víkendovou návštěvu bývalé kolegyně v Českém Brodě. 
Děti při té příležitosti navštívily klub NZDM v Českém Brodě a další den Prahu, kde prošly její 
historické centrum. 
Pro 9 dětí jsme v červenci zorganizovali prázdninovou pobytovou akci na chatě v Březí  
na Vysočině. Byl to příjemný čas společných her, koupání a dalších sportovních aktivit. A pro 
naše děti je to zážitek, ke kterému by ve svých rodinách nedostaly příležitost. V rámci kulturní 
složky programu se děti seznamovaly se zajímavostmi ze života na jednotlivých kontinentech. 
Další prázdninovou akcí pro děti byl dvoutýdenní příměstský tábor. Jednalo se o jednodenní 
výlety s dětmi do blízkého okolí – cyklovýlety nebo procházky spojené s pobytem  
na koupališti. 
A na závěr prázdnin, 30. 8. jsme se zapojili do společné akce brněnských klubů NZDM Ruku  
v ruce na Moravském náměstí. V našem stánku jsme se zájemci vyráběli filcové peněženky, 
děti si je podle vlastního zájmu zdobily. 
Další výlet pro děti byl 27. 10. do Vida centra. Děti se tam zúčastnily zajímavých fyzikálních 
pokusů, také s velkou radostí řídily autíčka a mohli si dokonce vyzkoušet výrobu větru. Akce 
se zúčastnilo 5 dětí a velmi se jim tam líbilo, s radostí o tom později vyprávěli ostatním. 
V prosinci jsme pro klienty z ubytovny Jarní a ještě pro několik dalších rodin z našeho terénu 
zorganizovali Mikulášskou nadílku. Pro děti to byla radost a příležitost něco neobvyklého 
zažít. Také později v období Vánoc jsme některé své klienty navštívili v terénu v jejich 
rodinách, popřáli jim k Vánocům a předali malou sladkou pozornost od DDZ. 
Při příležitosti Vánoc jsme se zapojili do akce Děti dětem a díky tomu jsme mohli 80 našim 
klientům předat dárky od jejich vrstevníků. 
 

2. Dětský dům Zábrdovice – Asaben, sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi   
Všechny rodiny, se kterými pracujeme, se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Pravidelně 
jsme je navštěvovali v jejich přirozeném prostředí a pomáhali jim řešit jejich nezajištěnost. 
Podporovali jsme je při hledání bydlení, práce, podání žádosti o sociální dávky, zajištění 
dokladů, sjednání splátkového kalendáře, přihlášení ke zdravotní pojišťovně,  
k trvalému pobytu, zápisu dětí do MŠ/ZŠ, ale také jsme jim pomohli se zajištěním lékaře, 
zubaře a v případě potřeby jsme je na úřady nebo k lékaři doprovázeli. 
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Při návštěvách jsme také vzdělávali děti, zvláště předškolního věku. Snažíme se, aby rodiče 
byli při edukaci přítomni a sami se učili s dětmi pracovat. Takto posilujeme jejich rodičovské 
kompetence. 
Ambulantní forma probíhá v předškolním klubu. Program je zaměřen na to, aby začlenění 
dětí z vyloučené lokality do školní výuky bylo plynulé a úspěšné. Děti v klubu získávají své 
první zkušenosti s organizovanou prací, komunikují s vyučující, trénují sebeovládání, 
zachování klidu a soustředění na edukaci, spolupráci s vrstevníky. S dětmi dále pracujeme  
na nácviku sebeobsluhy, rozvoji hrubé i jemné motoriky a vedeme je k pozornosti, vytrvalosti 
a samostatnosti. Důležitou součástí je také nácvik prosociálního chování, aby děti dokázaly za 
chybu se omluvit, poprosit o odpuštění. Také se snažíme o rozvoj empatie dětí  
k sobě navzájem i k ostatním, včetně autorit. Učíme je, aby si vážily samy sebe, vybudovaly si 
zdravé sebevědomí, poznaly svou vlastní hodnotu. Bohužel některé z nich doma slyší jen, že 
jsou k ničemu a nezaslouží si, aby je měl někdo rád. 
Pracovníci DDZ-Asaben některé děti ráno vyzvedávají přímo v rodinách a po skončení klubu je 
opět dovádějí domů. Jiné děti přivádějí rodiče. Klub funguje od úterý do pátku od 8 do 12 
hodin, pro nejvýše 12 dětí ve věku 4 až 6 let. 
  
Rok 2021 nebyl pro předškolní klub jednoduchý. Velkým dílem do něj negativně zasáhl covid – 
obavy rodičů, že by se jejich děti nebo i členové rodiny mohli nakazit, vedlo k tomu, že děti 
zůstávaly doma, a rodiče omezili vstup pracovníkům do rodin. V době karantény  
na ubytovně jsme do rodin na ubytovnu také nemohli docházet. Děti se tak znovu zpozdily  
v oblasti vědomostí i chování. 
I přes nepříznivou epidemiologickou situaci se některé akce podařilo zrealizovat.  
Na Den dětí byl na farní zahradě připraven program, ve kterém si děti mohly vyzkoušet svoji 
zdatnost, obratnost i výdrž. Odměnou jim byl poklad v truhličce, kterou si na závěr každý 
vlastnoručně vykopal. 
Léto je spojeno s cestováním a v tomto duchu se nesla další akce, která byla určena pro celé 
rodiny. Společně "cestovali po světě" – každé stanoviště představovalo některý ze světadílů. 
Úkoly byly rozmanité – od konzumace jídla čínskými hůlkami, přes rýžování zlata, až po 
dovádění u Eskymáků. Škoda jen, že zrovna v ten den pršelo – akce se proto konala  
na sále. Nepřízeň počasí bohužel některé rodiny odradila. 
Pohyb – to je základ zdraví. Ideálně, pokud je spojený s výletem. A tak jsme „výletili"- 
navštívili jsme ZOO, hrad Špilberk, Otevřenou zahradu. Nesmělo chybět ani koupání  
v aquaparku v Kohoutovicích. Největším zážitkem ale pro děti byla jízda vlakem do Bílovic nad 
Svitavou a pak do Adamova - jízda vlakem byla pro ně premiérou. V Adamově jsme se vydali 
na Alexandrovu rozhlednu - pro zpříjemnění a zpestření cesty dostávaly děti úkoly zaměřené 
na orientaci v terénu – hledali turistické značky a místa vyznačená na obrázku. 
V prosinci nás také poctil svou návštěvou svatý Mikuláš. Každé dítě od něj dostalo balíček se 
sladkostmi a byl to pro ně nezapomenutelný zážitek. 
Co se děti naučily: automaticky pozdravit; omluvit se a pohladit, pokud někomu ublíží; 
poděkovat; pomoci druhému, když to potřebuje (př. děťátko nezvládlo čínskými hůlkami 
nabrat lentilky=>nemohlo si je sníst a další dítko přišlo, nabralo je a podalo mu je se slovy: 
„Na, to je pro Tebe.").… No není to krásné? 
Co se podařilo pouze částečně: Namotivovat rodiče k tomu, aby pravidelně posílali své děti 
do předškolního klubu; pracovní listy, které byly pro děti připraveny pro dobu uzavření klubu, 
nebyly v rodinách vypracovány. 
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Poděkování 
Děkujeme všem členům, dobrovolníkům, vedoucím jednotlivých akcí a táborů a všem 
zaměstnancům za nasazení a čas věnovaný ve prospěch spolku. 
Děkujeme také všem sponzorům a dárcům za jejich finanční dary, moc si jich vážíme.  
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Finanční zpráva ke dni 31. 12. 2021 
 

Výsledovka 2021 Sdružení Petrov, z. s. 

Náklady Výnosy 
Spotřeba materiálu 1 784 648 Kč Vlastní výrobky – diář 4 066 Kč 

Spotřeba energie    301 808 Kč Prodej služeb - tábory 2 309 122 Kč 

Prodané zboží     45 815 Kč Prodej služeb – akce 489 929 Kč 

DKP    38 647 Kč Prodej služeb – ostatní 153 978 Kč 

Nedaňová spotřeba materiálu 6 755 Kč Prodej služeb – reklama      20 000 Kč 

Opravy a udržování 32 662 Kč Prodej služeb – pronájem 401 319 Kč 

Cestovné    296 060 Kč Tržby za prodané zboží      49 080 Kč 

Náklady spojů, tel., poštovné      8 408 Kč Zúčtování fondů       115 198 Kč 

Nájmy    1 454 836 Kč Tržby z prodeje materiálu 1 605 Kč 

Ostatní služby 518    985 252 Kč Přijaté příspěvky - dary   310 981 Kč 

Mzdové náklady    2 386 880 Kč Přijaté nadační příspěvky 32 957 Kč 

Zákonné sociální pojištění 764 758 Kč Přijaté členské příspěvky      25 150 Kč 

Silniční daň           590 Kč Provozní dotace MPSV 143 713 Kč 

Dary 785 Kč Provozní dotace JMK    3 090 124 Kč 

Změna stavu výrobků 23 201 Kč Provozní dotace MMB 801 150 Kč 

Jiné a ostatní náklady 35 707 Kč Provozní dotace UMČ 65 000 Kč 

Odpisy DNM a DHM    281 432 Kč Provozní dotace MŠMT   180 000 Kč 

Poskytnuté členské příspěvky 3 218 Kč Provozní dotace Šitbořice 12 000 Kč 

Daň z příjmů 8 360 Kč Dotace RDMKV 334 230 Kč 

Ostatní služby 519 1 335 Kč   

Celkem 8 461 156 Kč Celkem 8 539 602 Kč 

Výnosy – náklady = 78 446 Kč 
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Rozvaha 2021 Sdružení Petrov, z.s. 

Aktiva Pasiva 

Stavby   15 322 040 Kč Dodavatelé     2 735 Kč 

Oprávky ke stavbám -3 625 507 Kč Zaměstnanci 169 775 Kč 

Zboží na skladě a v prodejnách       120 776 Kč Zůčt.s instititucemi 
soc.zabezpečení 

92 332 Kč 

Pokladna 135 741 Kč Daň z příjmů 8 360 Kč 

Bankovní účty     2 210 306 Kč Ostatní přímé daně 12 143 Kč 

Poskytnuté provozní zálohy 865 010 Kč Závazky ve vztahu 
k rozpočtu míst.samosprávy 

13 850 Kč 

Ostatní pohledávky 1 350 Kč Výdaje příštích období 51 441 Kč 

Náklady příštích období         20 642 Kč Výnosy příštích období 65 256 Kč 

Dohadné účty aktivní 2 000 Kč Dohadné účty pasivní 72 448 Kč 

  Vlastní jmění  6 989 002 Kč 

  Dotace majetek   5 488 277 Kč 

  Fondy  1 904 627 Kč 

  Nerozdělený zisk/ztráta 
minulých let 

103 666 Kč 

Celkem 15 052 358 Kč Celkem 14 973 912 Kč 

Aktiva – Pasiva = 78 446 Kč 

 
 

Rada schválila na svém zasedání dne 28. 6. 2022 roční účetní závěrku 
a výsledek hospodaření za rok 2021. 
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Podporují nás 
 

 
Biskupství brněnské 

 
Statutární město Brno 

 
 

Jihomoravský kraj 

 
Ministerstvo školství 

mládeže a tělovýchovy  

 
Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 

 

 
Ministerstvo kultury 

 
Městská část 
Brno Židenice 

 
Městská část 

Brno střed 
 

Městská část 
Brno sever  

 
Angioclinic 

 
Alza 

 

 
Obec Osová Bítýška 

 
ČEPS 

 
Rada dětí a mládeže Kraje 

Vysočina 

 
Nadační fond albert 

https://www.brno.cz/uvodni-strana/
https://www.brno.cz/uvodni-strana/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.kr-jihomoravsky.cz/
http://www.mkcr.cz/
http://www.mkcr.cz/
http://www.zidenice.cz/
http://www.stred.brno.cz/
http://www.stred.brno.cz/
http://www.sever.brno.cz/
http://www.sever.brno.cz/
http://www.osovabityska.cz/
http://www.osovabityska.cz/
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Obec Šitbořice 

 
Samsung 
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