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Vážení přátelé, příznivci, všichni naši milí, 
 
dostává se Vám do rukou první výroční zpráva o naší činnosti za rok 2014. První polovinu 
loňského roku jsme převážně věnovali návštěvám jiných organizací, které se věnují práci 
s lidmi s mentálním postižením. Je třeba na tomto místě říci, že nám všude vycházeli vstříc a 
snažili se nám zodpovědět všechny naše otázky. Děkujeme! Hodně času nám také zabralo 
studium legislativy a hledání nejvhodnější formy pro zastřešení naší práce. 1. ledna 2014 
nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který definuje jako jednu z právnických osob 
v neziskové sféře „ústav“. Proto naleznete v našem názvu zkratku „z. ú.“, tedy zapsaný ústav. 
Tuto formu jsme zvolili především proto, že nám umožní provozovat vedlejší činnost, která 
bude také sloužit k financování Šuplete.  
 
Nyní nám dovolte, abychom Vám Šuple představili. Na počátku byla myšlenka. Šárčina 
myšlenka. Myšlenka tak silná a upřímná, že bylo možné ji zhmotnit až do živého projektu, 
který se začal rozvíjet. Tou myšlenkou bylo pomáhat dětem a dospělým s Downovým 
syndromem či jiným mentálním postižením a jejich rodinám. Jak asi někteří víte, Šárka má 
s těmito lidmi mnoho zkušeností. Nejenže ji celým životem provází její bratr Bronislav, který 
se s Downovým syndromem narodil a o kterého se společně se svými rodiči stará. Své 
zkušenosti uplatňuje již mnoho let při pořádání rehabilitačních pobytů pro rodiny s dětmi a 
dospělými s mentálním postižením a pomáhá jim i svou radou či pomocí. Bylo tedy jen 
otázkou času, kdy bude chtít pomáhat větší měrou a širší skupině a své nabyté teoretické i 
praktické znalosti předávat dál.  
 
Hlavním naším posláním je podporovat děti a dospělé s Downovým syndromem a jiným 
mentálním postižením, kteří jsou zdravotně a sociálně znevýhodněni, v aktivním zapojení 
do společnosti, v seberealizaci, vzdělávání, pracovním uplatnění, naplnění smyslu života. 
Podpořit jejich přiblížení se každodennímu životu lidí bez postižení, napomáhat jim během 
jejich procesu růstu i stárnutí. Naplnit jejich potřeby způsobem, který je běžný pro nás 
ostatní, nabízet společensky hodnotné a smysluplné aktivity. 
 
Dne 9. června 2014 se konala schůzka, na které byla zvolena a jmenována správní rada a 
zároveň statutární orgán Šuplete – ředitel. Členové správní rady společně se zakladateli 
schválili a podepsali znění Zakládací listiny ústavu a Statutu ústavu. 
 
Ve správní radě v roce 2014 zasedaly: 
Kateřina Votíková – předseda správní rady 
Růžena Zemková – člen správní rady 
Jana Dušková – člen správní rady 
 
Ředitelem byla jmenována Mgr. Šárka Zemková, která je společně s Danielou Kaštánkovou 
zároveň zakladatelem Šuplete. 
 

Oficiálně Šuple zahájilo svou činnost dnem 10. září 2014, zápisem do veřejného rejstříku. 
 
 
 
 



 
Do konce roku 2014 se nám podařilo zrealizovat tyto akce:  
 

 návštěva koncertu Bohuše Matuše a jeho hostů v Horních Ředicích 

 návštěva koncertu Milana Drobného a jeho hostů v Jirnech 

 návštěva „Vánočního bazaru " v budově Muzea hlavního města Prahy na Florenci, kde 
byla připravena pro návštěvníky dílna (výroba svíček, betlému, slaměných ozdob) 

 předvánoční besídka v prostorech Studia Oáza 

 pravidelné kurzy vaření patřily také k těm oblíbeným…. Připravovali jsme různé 
recepty, říkali si, co je vše třeba pro ten který recept nakoupit, jaké pracovní pomůcky jsou 
potřeba, popisovali si dopředu jednotlivé fáze přípravy, povídali si o jednotlivých 
surovinách a nakonec uplatňovali teorii v praxi. 
 
Za finanční podporu v roce 2014 děkujeme: 
firmě SAVAS, paní Jarmile Karbanové, panu Josefu Belicovi a firmě COMET SYSTEM 
 
Za materiální podporu v roce 2014 děkujeme: 
Marcele Moravcové, Milanu Zalužanskému a jeho babičce Vlastě Humpolové a dále 
slovenské nadaci Pomocné ruky a Pavlu a Lence Kovářovým 
 
Dále děkujeme: 
za uveřejnění naší inzerce Malostranským novinám 
za propůjčení prostor paní Vítkové Janě a Studiu Oáza 
za výrobu reklamních předmětů panu Martinu Dontovi a Michalu Švábenickému z firmy 
PLACKA.EU  
panu Janu Brannému za vytvoření a fungování našich webových stránek 
všem dobrovolníkům, kteří nás doprovázejí na našich akcích. 
 
Záměry pro rok 2015 
Rok 2015 bychom chtěli věnovat především zajištění finančních prostředků, které by 
pokryly naši činnost. Budeme se také věnovat přípravě projektu k založení sociálního 
podniku, jehož rozjezd by byl financován z Evropského sociálního fondu. I nadále pro nás 
zůstává důležité získání vhodných prostorů pro naši činnost (kroužky, dílny, vzdělávání). 
 
Těšíme se, že si i Vy do Šuplete najdete cestu… 
 
Šuple, z. ú. 
Adresa sídla: Lužická 1328, 250 82 Úvaly  
IČ: 03376 648  
Mgr. Šárka Zemková, ředitel 
tel. 605 749 209 
 e-mail: suple@vsupleti.cz 
 www.vsupleti.cz 

   č. ú. 2400668711/2010, Fio banka 
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Šuplata mohou být malá, velká, úzká, široká, nová, stará… nebo se nám 

mohou zdát všechna stejná. Co se ukrývá uvnitř, poznáme, až když je 

otevřeme a podíváme se. Stejné je to i s dětmi a dospělými s mentálním 

postižením. Mohou být malí, velcí, silní, tencí… Mohou se nám ale také zdát 

všichni stejní. Je potřeba otevřít naše i jejich srdce a zjistit, co v sobě 

ukrývají, co nám mohou dát, a co můžeme my přinést jim a do nich vložit... 

 

 



 



 


