ÚVODNÍ SLOVO
Milí přátelé,
rád bych opět využil tuto příležitost pozdravit naše členy, přátele a příznivce,
zkrátka všechny, kterým záleží na péči o děti a mládež. Na následujících řádcích
Vám nabízíme alespoň stručný přehled činnosti našeho spolku v roce 2021.
IDCŽM Křižovatka v Příchovicích slouží generacím dětí a mladých lidí již
přes 42 let. Dlouholetá zkušenost ukazuje, jak žádaná a potřebná činnost spolku
je. Sledujeme, že mladí lidé mají stále zájem smysluplně trávit svůj volný čas,
rozšiřovat své obzory novými poznatky a zkušenostmi, získávanými neformálně
ve společenství svých vrstevníků, zde navíc v krásném prostředí Jizerských hor.
Bohužel i naší činnosti se dotkla covidová opatření. Provoz centra byl v první
třetině roku omezen. Program byl nahrazen nebo doplněn on-line setkáváním,
zejména u našich pravidelných kurzů. Díky práci stálého a rozšířeného týmu
a dalších dobrovolníků jsme mohli naše akce pečlivě připravovat a zpětně
považujeme jejich průběh za zdařilý. Naplňovali jsme naše dlouhodobé cíle i ty,
které jsme si stanovili pro rok 2021. Všem, kdo se na naší činnosti podíleli, bych
chtěl za jejich práci a podporu ze srdce poděkovat.
V předešlém roce se nám podařilo získat dotaci vyhlášenou MŠMT
na podporu nestátních neziskových organizací pro rok 2021 v oblasti práce
s dětmi a mládeží. Dotací jsme pokryli významnou část ročních nákladů
na provoz. Na konci roku jsme žádali znovu, tentokrát o dotaci na rok 2022, a i
tato žádost byla úspěšná.
Díky štědrým dárcům se nám podařilo nashromáždit prostředky potřebné
pro to, aby mohla začít plánovaná oprava střechy. Realizace této velké a již
nezbytné akce je v této chvíli z velké části za námi. S jejím dokončením počítáme
v roce 2023.
V roce 2021 oslavil zakladatel spolku P. Mirek Šimáček společně s námi
svá životní jubilea: 70 let života a 45 let kněžství. Znovu mu tímto blahopřejeme
a děkujeme za vše, co pro Křižovatku udělal, a za to, že při svých návštěvách u
nás je stále ochoten předávat své životní zkušenosti těm, kdo zde nyní pracují, i
dětem a mládeži, kteří naše centrum navštěvují.
Činnost spolku stále přitahuje velký počet nových účastníků z mnoha míst
celé České republiky. Děkuji všem, kteří k nám osobně zvou mladé lidi. Dobrá
vlastní zkušenost je nejlepší reklamou.
Kéž nám je tato výroční zpráva povzbuzením k pokračování. Pro následující
roky budeme usilovat o udržení, zkvalitňování a rozšiřování našich aktivit. Děkuji
všem našim podporovatelům naší služby a věřím ve všestranně prospěšnou
spolupráci v r. 2022.
V Příchovicích dne 29.6.2021
Mgr. Jiří Smolek
předseda Křižovatka, z. s.
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CÍLE, ZÁSADY A ZPŮSOB ČINNOSTI
Cílem spolku je napomáhat duchovnímu, etickému, kulturnímu, společenskému
i fyzickému rozvoji dětí a mládeže. Praktické a nenásilné osvojování prvků
prosociálního jednání považuje sdružení za nejúčinnější prevenci nežádoucích
společenských jevů a za ideální prostředek formující osobnost mladého člověka
ke schopnosti vytváření pozitivních společenských, rodinných a partnerských
vztahů.
Zásady spolku stojí na principech respektování univerzálních mravních hodnot
stejně jako národních, rasových i náboženských odlišností. Spolek tak chce
přispět ku prospěchu jednotlivých mladých lidí i společnosti.
Mezi způsoby naší činnosti patří např. zajišťování materiální pomoci, akcí a
kontaktů pro děti a mládež a pro práci s dětmi a mládeží, zejména ve střediscích
v Příchovicích a v Desné, spolupráce s charitativními a humanitárními
organizacemi a s organizacemi podobného zaměření, vytváření programů v
oblasti prevence drogových závislostí a dalších negativních vlivů působících na
děti mládež, výchova a vzdělávání v oblasti duchovního života, partnerských a
rodinných vztahů, vedení k zapojování se do společnosti, pomoc při budování
vzájemné mezilidské úcty, lásky, tolerance, služby, obětavosti a vstřícnosti ve
společnosti nebo ochrany životního prostředí.
Priority vyhlášené MŠMT pro rok 2021 byly: snižování dopadů pandemie COVID
19 na děti a mládež, propojování neformálního a formálního vzdělávání,
mezigenerační dialog, zelená/udržitelná Evropa, podpora participace. Tyto
priority jsme zapracovali do programu a v průběhu roku je úspěšně naplňovali.

ČINNOST ORGANIZACE
Hlavním cílem projektu bylo udržet navzdory negativním sociálním a
ekonomickým dopadům pandemie COVID 19 v roce 2021 alespoň stejný rozsah
aktivit, podporujících děti a mládež, jako v předchozích letech. Tohoto cíle se
podařilo dosáhnout jen částečně kvůli vládním protipandemickým opatřením. I
přes tyto okolnosti jsme v našem centru a na našich akcích zaznamenali v r. 2021
více než 2300 návštěv. Pravidelné neformálně vzdělávací akce jako jsou
animátoři, béčka a klub dětí a mládeže přešly na dobu protipandemických
opatření do on-line režimu. Konkrétně proběhly v roce 2021 následující a vždy
předem avizované akce:

Pravidelné akce
Kurz A – ALEF
Dvouletý animátorský kurz připravující dobrovolníky pro práci s dětmi a mládeží,
pokračoval během celého roku devíti víkendovými setkáními, jednou týdenní a
jednou víkendovou praxí. Cílem těchto setkání je vzdělávání v oboru výchovy,
psychologie, pedagogiky a formaci k univerzálním mravním hodnotám.
Do kurzu je přihlášeno deset účastníků ve věku 16 – 22 let. Pro případy, kdy z
důvodů pandemie nebyla možná osobní účast, byla nepřítomným účastníkům
nabídnuta on-line forma účasti pořádáním společných videokonferencí.
Kurz B - „Béčka“
Dvouletý formačně vzdělávací kurz,
pomáhající účastníkům v osobnostním
zrání a přechodu k dospělosti, pokračoval
v prvním pololetí šesti víkendy a byl
zakončen slavností biřmování za účasti
biskupa litoměřického Mons. Jana
Baxanta. O letních prázdninách proběhl
adaptační pobyt nového kurzu a od října
proběhly první tři víkendy nového kurzu,
do nějž se přihlásilo přes padesát
účastníků. I část tohoto kurzu probíhala
on-line
s ohledem
na
vládní
protipandemická opatření.
Škola partnerství
Škola partnerství vzhledem k hygienickým opatřením probíhala formou osobních
setkání s jednotlivými páry snoubenců. Během celého roku se uskutečnilo devět
takových setkání, během kterých doprovázející osoba formou rozhovoru
pomáhala účastníkům k prohloubení vzájemného poznání i sebepoznání a
připravovala je na jejich možný budoucí vstup do manželství.

Pravidelná zájmová činnost pro děti z Příchovic, Desné a Kořenova
Setkání se konala jednou týdně. Hudební skupinka se z důvodu pandemie a
následně zaneprázdněnosti pedagoga ze ZUŠ nekonala, byla však nahrazena
setkáními mládeže z okolí Příchovic, která probíhají jednou za čtrnáct dní. Při
zmíněných setkáních dětí a mládeže jsme skrze rozhovory, hry, tvořivé činnosti
a aktivity zážitkové pedagogiky propojovali formální a neformální vzdělávání,
rozšiřovali obecný rozhled a pomáhali hodnotovému ukotvení účastníků.
Klasické příchovické víkendy a prázdniny
Centrum je stále otevřeno pro děti, mládež, případně také pro jejich rodiny. Pro
víkendové a prázdninové pobyty využívají náš dům účastníci ve věku od 8 do 26
let (nevíce zastoupená věková skupina je 15 – 20 let) z celé ČR. I v r. 2021
navštěvovali naše centrum za dobrovolný příspěvek. Realizační tým pro ně
vytvářel odpovídající a smysluplný program: hry, přednášky, sportovní vyžití,
hudební a výtvarné aktivity, výlety do přírody, společné zábavné večery.
V několika případech využily prostor centra rodiny s dětmi.
Pololetní prázdniny
byly věnovány skupinovým rozhovorům na žádaná témata, volnočasovým
aktivitám, zvláště zimním sportům (běžky) a deskovým hrám.
Jarní prázdniny
Otevřenost a provoz centra byl omezen vládními opatřeními. Nakolik to bylo
možné, centrum navštěvovali jednotlivci i malé skupiny. Stálý tým s rozšířeným
týmem dobrovolníků pro ně připravoval smysluplné volnočasové aktivity.
Součástí programu byla nabídka zimních sportů, výletů do přírody, hrám a
zážitkovým aktivitám venku i uvnitř centra. Vytvářeli jsme také prostor pro chvíle
ztišení, práci a vzdělávání formou přednášek a diskuzí, výtvarnou činnost či
společný zpěv. Centrum navštívilo také několik rodin, díky jejichž přítomnosti
vznikla příležitost pro mezigenerační dialog. V době nejstriktnějších opatření jsme
s mladými účastníky našich akcí udržovali kontakt formou společných on-line
videohovorů.
Letní prázdniny
Během letních prázdnin přijížděli mládí spontánně v různě velkých skupinách či
po jednotlivcích. Program se přizpůsoboval vždy velikosti skupiny, jejím zájmům
či přáním. Během těchto prázdnin se uskutečnily tyto akce:

Outdoor víkend – se nesl v duchu příběhu
o pádu letadla, směřujícího na ostrov
Mauricius. „Účastníci zájezdu“ pak
absolvovali trasu přírodou v okolí
Příchovic, přičemž si museli poradit s
různými úkoly a lanovými překážkami,
prověřujícími jejich týmovou spolupráci,
fyzickou kondici, logické uvažování i
odvahu
Teen tábor – pětidenní akce již po jedenácté přitáhla mladé lidi ve věku od 13 do
19 let. Program z velké části připravovali starší účastníci našich programů,
většinou absolventi našich kurzů A a B. Základem etapové hry bylo téma
„Superhrdinové“. Účastníci byli rozděleny do soutěžních skupin, které se utkávaly
v nejrůznějších hrách, ale také společně podnikaly výlety do přírody nebo
sportovní a tvořivé aktivity.
Motivační scénky provázející
program celého týdne, pomáhaly
také ke každodenním chvílím
zamyšlení a rozhovorů nad
otázkou, v čem spočívá skutečná
kvalita člověka. Program byl
zakončen slavnostním táborákem
s vyhodnocením etapové hry,
předáním drobných cen a
sdílením zážitků účastníků z
celého týdne.
ProPřícho – Tento červencový víkend je tradičně věnovaný pomocným pracím
ve farnosti Příchovice a Horní Polubný. Srdečně děkuji všem mladým, kteří se
zapojili a pomáhali.
Setkání animátorů mládeže se konalo bezprostředně před letním setkáním
mládeže a neslo se v duchu přípravy následující akce.
Letní setkání mládeže - pětidenního setkání se zúčastnila mládež nejen ze
severních Čech, ale také z ostatních částí ČR. Program celého setkání byl
motivován příběhem sv. Josefa jako člověka spravedlivého, poctivého dělníka a
věrného manžela, ochránce své ženy a dobrého otce jejího dítěte. Skupiny
účastníků se metodou praktické práce s biblickým textem seznámili s postavou
světce a myšlenkami, které k němu napsal papež František. Přednášející P. Mgr.
Jan Linhart pronesl zamyšlení nad životem této inspirativní biblické postavy a
promítl fotoprezentaci ze své cesty po Etiopii, doprovázenou vyprávěním o této
zemi, její geografii, dějinách i současnosti a o lidech, kteří tam žijí. Přednáška
byla otevřena pro veřejnost. Setkání navštívil litoměřický biskup Mons. Jan

Baxant, Při besedě s ním mu mladí
mohli pokládat otázky. Dalším
hostem byl vězeňský kaplan a
kytarista Mgr. Jan Suchánek, který
pro účastníky i veřejnost připravil
koncert kytarové hudby a písní,
provázený svědectvím o jeho službě.
Jeden den byl věnován manuální
práci, přičemž někteří účastníci
pomáhali potřebným lidem z okolí.
Konaly se sportovní a tvořivé
workshopy, táborák, večer pod
hvězdami. Program hudebně doprovázela příchovická kapela KaPři.
Taneční dny a ples - tři dny věnované výuce standardních a latinskoamerických
tanců pod vedením tanečního mistra Jána Marčeka byly zakončeny plesem
účastníků. Ten byl náhradou za neuskutečněný ples mládeže, který musel být
kvůli protipandemickým opatřením zrušen.
Rozlučka - každoroční sobotní akce, završující roční dobrovolnickou službu členů
stálého týmu, u nás již patří k tradičním srpnovým programům. Je velkým
poděkováním všech, kdo během roku přijížděli na naše centrum a navázali
přátelství s dobrovolníky – „týmáky“.. V r. 2021 měla rozlučka jako svůj
předprogram celodenní pěší pouť do Bozkova (čtvrtek) a přednášku matematičky
PhDr. Magdaleny Krátké, Ph.D. na téma „Nekonečno“ (pátek). Účastníci rozlučky
se zapojili do veškerých příprav akce, od úklidu a výzdoby, přes přípravu
občerstvení až po nacvičení zábavných scének, kterými spoluutvářeli slavnostní
večer.

Pěší pouť mládeže - tradiční každoroční putování uzavírající letní prázdniny
tentokrát směřovalo z Mnichova hradiště do Horní Police. Každodenní program
byl tvořen společnými zamyšleními nad charakteristickými rysy mládí, jako je
touha po naplněném životě a zkušenostech, velká rozhodování, bratrství a
přátelství, angažovanost mladých lidí, důležitost kořenů a odvaha riskovat. Pouť
byla zakončena slavností v Horní Polici, kde nám komentovanou prohlídku
zajistila manažerka projektu obnovy tohoto poutního místa Mgr. Jana
Chadimová, a setkáním s generálním vikářem litoměřickým Mons. Martinem
Davídkem.

Jednorázové akce
Víkend deskových her
Krom deskových her se mladí lidé zapojili do běžných domácích prací a podnikli
také vycházku do zimní přírody a krátkou výpravu na běžkách. Večer pak
probíhala diskuze nad otázkami, které účastníci sami položili.
Víkend rozšířeného týmu
byl věnován podpoře dobrovolnictví skrze rozhovory s účastníky, výlet do přírody
a další společné volnočasové aktivity. Pro účastníky byl připraven mladý dárek –
propiska s citátem a logem centra.
Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí
Vlakem jsme se přepravili z Příchovic do Hrádku n. N, odkud jsme podnikli pěší
putování do Jablonného. Zde jsme se zúčastnili poutní mše svaté, prohlídky
kostela, krypty a kláštera, dále jsme navštívili hrad Lemberk se zastávkou u
studánky sv. Zdislavy. Součástí programu byla zamyšlení nad inspirativní
osobností patronky severních Čech, rodin a manželství.
Víkend 20+ (30-)
Tato akce byla věnována práci v prostorách centra i zábavě, vzájemným
rozhovorům. Součástí byla také oslava narozenin jedné z účastnic a společný
táborák.
Expedice Tatry
byla odměnou za ukončený kurz B. Dvěma zdarma zapůjčenými devítimístnými
auty jsme se dopravili do Ždiaru v Belianských Tatrách, odkud jsme podnikali
výlety do hor. Součástí programu bylo také fotbalové utkání, návštěva aquaparku
a táborák.
Fotbalový turnaj mládeže litoměřické diecéze
Tato událost má již dlouholetou tradici. V roce 2021 byl počet účastníků snížen
vlivem pandemie asi na 50 hráčů. Turnaj se konal v Litoměřicích na pronajatém
školním hřišti. Na konci vítězný tým získal pohár a další hráči trofeje nebo věcné

odměny za nejlepší výkony v různých oblastech (tým vynikající ve hře fair play,
nejlepší brankář turnaje, nejlepší hráč a střelec turnaje).
Víkend první pomoci
Během tohoto víkendu dva studenti posledního ročníku medicíny připravili
přednášky i praktický nácvik poskytování první pomoci, doplněný o téma
bezpečnosti při akcích s dětmi a mládeži. V sobotu večer pak instruktoři nabídli
fotoprezentaci s vyprávěním o své zkušenosti z praxe v nemocnici v Arushe
v Tanzánii
Regionální setkání mládeže
Po rok a půl dlouhém přerušení se podařilo navázat na každoroční tradici slavení
světového dne mládeže. Setkání proběhlo v Litoměřicích v Diecéznímn domě
kardinála Trochty, v kině Máj a v katedrále sv. Štěpána. V programu byla
seznamovací aktivita – večerní výlet na kopec Radobýl, talkshaw na téma „Jak
předávat hodnoty dnes?“ s hosty biskupem Mons. Janem Baxantem, vězeňskou
kaplankou Mgr. Květou Jakubalovou, ředitelkou hospice Mgr. Monikou Markovou
a advokátem Mgr. Jakubem Zechovským. Dále si účastníci vybírali z nabídky
přednášek, sportovních aktivit a workshopů. Ve vlastní čajovně pak byl vytvořen
prostor pro spontánní rozhovory a sdílení. Celý program byl hudebně doprovázen
kapelou mládeže a vyvrcholil mší svatou s Mons. Janem Baxantem v litoměřické
katedrále.
Vánoční prázdniny a silvestr
od 27. 12. začali přijíždět mladí lidé, aby na našem centru strávili volné dny po
Vánocích a aby společně s přáteli vstoupili do nového roku. Vzhledem k vládním
opatřením byl počet účastníků omezen. V pondělí se uskutečnil v kostele sv. Víra
koncert Jiřího Štědroně pro širokou veřejnost. Další dny krom zimních sportů,
procházek, přednášek a společných rozhovorů reflektujících uplynulý rok s
výhledem do roku nastávajícího, se konalo zpívání koled u jesliček a pouť do
betléma (živý betlém v přírodě připravený účastníky). Všichni přítomní se mohli
zapojit do přípravy bohatého silvestrovského programu. Společně se
silvestrovskou oslavou se konala i rozlučka naší týmačky Anežky Křivánkové,
které tímto děkuji za její službu na centru a přeji mnoho úspěchů v životě.
Skupina dobrovolníků převzala režii celého večera, nacvičila divadlo o několika
dějstvích, mezi nimiž se zpívalo a odehrály se scénky a hry připravené účastníky.
Celý večer byl zakončen díkůvzdáním za uplynulý rok a požehnáním roku
nového.

Ostatní akce
Kromě účastníků výše popsaných akcí zavítaly na centrum spontánně bez
předchozího přihlášení na konkrétní akci desítky mladých lidí. Jsme rádi, že
centrum slouží návštěvníkům celoročně, když to oni potřebují, tedy na způsob
zařízení nízkoprahového typu.
Ve výčtu aktivit nejsou zahrnuty takové, které pomáháme zajišťovat jiným
sdružením, ať už v našem centru nebo na jiných místech.
Všechny organizované akce jsou otevřené naší cílové skupině také z řad široké
veřejnosti.

OSTATNÍ
Podpora týmu a dobrovolníků
V našem spolku pracují desítky dobrovolníků, a to především účastníci kurzu
animátorů a kurzu béčka, a ti, kteří již mají kurzy za sebou. Jejich hlavní činností
je podporovat realizační tým v době pobytu velkého počtu účastníků v centru
mládeže. Pod dohledem týmu organizují aktivity pro mladé, pomáhají s chodem
domu, připravují potřebné materiály a zajišťují hladký průběh akcí. Jejich pomoc
je pro nás nezbytná. Snažíme se je tedy nejen zapojovat do aktivit, ale také
formovat a podporovat v jejich osobnostním růstu. Znamená to mj. osobní
návštěvy nebo návštěvy skupin mládeže, ve kterých jsou doma zapojeni. V této
činnosti chceme v rámci možností pokračovat i do budoucna. Je to i forma
poděkování za to, co pro Křižovatku dělají.

Personální zajištění
Jako každý rok, došlo na Křižovatce k obměně týmu spolupracovníků. V srpnu
odešli 2 spolupracovníci – Ludmila Čuchalová a Pavel Novák

a v prosinci pak Anežka Křivánková. Chci jim tímto poděkovat za veškerou práci
a nemalé úsilí, které zde ve prospěch dětí a mladých lidí vynaložili.
Pro další rok se za ně podařilo získat náhradu. Tým posílil v červenci Marek
Láska a v říjnu Anna Středová. Navzdory tomu zůstává hledání a příprava
kvalitních mladých lidí pro tým trvalým úkolem.
Pro zkvalitnění služby mladým se členové týmu účastní studijně formačního
kurzu pro pracovníky s mládeží, který pořádá naše střešní organizace Asociace
křesťanských spolků mládeže, z. s. . Kurz obnáší 3 týdny přednášek za rok a jeho
cílem je rozšiřování kompetencí pracovníků center mládeže skrze přednášky,
workshopy a vzájemné sdílení zkušeností se členy týmů obdobně zaměřených
spolků.

Spolupráce s dalšími subjekty
Pozitivním jevem uplynulého roku bylo pokračování mnohostranné lokální a
regionální spolupráce s obcemi, školami a spřátelenými NNO. Prostory centra a
služby našeho týmu využilo pro své pobyty několik základních škol. Většina
vícedenních pobytů základních škol musela být v r. 2021 zrušena kvůli pandemii.
Oproti tomu se však podařilo udržet spolupráci se ZŠ a MŠ Kořenov, kam jako
již tradičně zavítal náš Mikuláš, čerti na andělé. Nadílka proběhla i v příchovickém
kostele pro děti z obcí Příchovice, Kořenov, Horní Polubný a Desná. Nově se
také podařilo navázat spolupráci se základními školami ZŠ Tanvald Sportovní a
Masarykova ZŠ Tanvald. Realizovali jsme patnáct vstupů do vyučování s
interaktivními programy na témata, zmiňovaná RVP ZV, která spadají do
vzdělávací oblasti Člověk a společnost, průřezového tématu Multikulturní
výchova a oboru Výchova k občanství. Tři skupiny žáků, spojující vždy více tříd,
přišly se svými pedagogy na tyto programy do našeho centra. Dále je to
spolupráce se spolkem Proxima Sociale o.p.s. a se sesterskými spolky v rámci
střešní organizace AKSM (zejména se spolkem Jedlová).

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
V r. 2021 členská základna Křižovatky, z. s. čítala 110 osob. Z toho
18 - 26 let – 87 členů
27 - 35 let – 16 členů
nad 35 let – 7 členů

PLÁN NA ROK 2022
Chceme pokračovat v uvedené činnosti, jako v roce 2021. Podle sil a finančních
možností se budeme snažit o další zkvalitnění nabídky programů i o osobnostní
rozvoj a vzdělávání našich dobrovolných spolupracovníků. Současně doufáme,
že již kvůli pandemii covidu-19 nebudeme nuceni centrum uzavírat a budeme
moci plně a celoročně věnovat mládeži z celé ČR.

PROPAGACE
Náš spolek využívá k propagaci jednorázové tiskové materiály a informuje své
členy i nečleny pomocí webových stránek a sociálních sítí (facebook, instagram)

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
a)

členská schůze,

b)

předseda

HOSPODAŘENÍ
Za finanční podporu jsme vděční MŠMT, Biskupství litoměřickému, Nadačnímu
fondu Křižovatka a mnoha soukromým dárcům. Díky Vám můžeme přijímat
všechny mladé lidi bez rozdílu, včetně těch, kteří pocházejí ze socioekonomického znevýhodňujícího prostředí.

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
ˇ
ˇ
´ ˇ Krizovatka
ˇ ˇ
Sdruzení
detí
a mladeze

IČO

38
ˇ
Príchovice
46848

60253011

Označení

NÁKLADY

a

b

953

953

Spotřeba materiálu, energie a ostatních neskladovaných dodávek

721

721

2.

Prodané zboží

0

0

3.

Opravy a udržování

144

144

4.

Náklady na cestovné

1

1

5.

Náklady na reprezentaci

0

0

6.

Ostatní služby

87

87

Změny stavu zásob vlastní činnosti a aktivace
(součet A.II.7. až A.II.9.)

0

0

7.

Změna stavu zásob vlastní činnosti

0

0

8.

Aktivace materiálu, zboží a vnitroorganizačních služeb

0

0

9.

Aktivace dlouhodobého majetku

0

0

18

18

18

18

11. Zákonné sociální pojištění

0

0

12. Ostatní sociální pojištění

0

0

13. Zákonné sociální náklady

0

0

0

0

0

0

0

0

13

13

16. Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

17. Odpis nedobytné pohledávky

0

0

18. Nákladové úroky

0

0

19. Kursové ztráty

0

0

20. Dary

0

0

21. Manka a škody

0

0

13

13

Osobní náklady

(součet A.III.10. až A.III.14.)

10. Mzdové náklady

14. Ostatní sociální náklady
Daně a poplatky

(A.IV.15.)

15. Daně a poplatky
A.V.

celkem
3

1.

A.II.

A.IV.

hospodářská
2

Spotřebované nákupy a nakupované služby
(součet A.I.1. až A.I.6.)

A.I.

A.III.

Činnost
hlavní
1

Ostatní náklady

22. Jiné ostatní náklady

(součet A.V.16. až A.V.22.)

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

60253011
Označení

NÁKLADY

a

b

A.VI.

Činnost
hlavní
1

Odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití rezerv a opravných
položek
(součet A.VI.23. až A.I.27.)

125

125

125

24. Prodaný dlouhodobý majetek

0

0

25. Prodané cenné papíry a podíly

0

0

26. Prodaný materiál

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 109

1 109

27. Tvorba a použití rezerv a opravných položek
Poskytnuté příspěvky

(A.VII.28.)

Poskytnuté členské příspěvky a příspěvky zúčtované mezi
28.
organizačními složkami

A.VIII.

celkem
3

125

23. Odpisy dlouhodobého majetku

A.VII.

hospodářská
2

Daň z příjmů

(A.VIII.29.)

29. Daň z příjmů
NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. +
A.VII. + A.VIII.)

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

60253011
Označení

VÝNOSY

a

b

B.I.

Činnost
hlavní
1

(B.I.1.)

Provozní dotace

1.
B.II.

Provozní dotace
(součet B.II.2. až B.II.4.)

Přijaté příspěvky

2.

Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami

3.

Přijaté příspěvky (dary)

4.

Přijaté členské příspěvky

B.III.

Tržby za vlastní výkony a za zboží

B.IV.

Ostatní výnosy

(součet B.VI.5. až B.VI.10.)

150

150

150

150

336

336

0

0

336

336

0

0

465

465

158

158

5.

Smluvní pokuty, úroky z prodlení, ostatní pokuty a penále

0

0

6.

Platby za odepsané pohledávky

0

0

7.

Výnosové úroky

0

0

8.

Kursové zisky

0

0

9.

Zúčtování fondů

0

0

158

158

(součet B.V.11. až B.V.15.)

0

0

11. Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

0

0

12. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů

0

0

13. Tržby z prodeje materiálu

0

0

14. Výnosy z krátkodobého finančního majetku

0

0

15. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku

0

0

10. Jiné ostatní výnosy
B.V.

celkem
3

hospodářská
2

Tržby z prodeje majetku

VÝNOSY CELKEM (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV. + B.V.)

1 109

1 109

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

0

0

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

0

0

Sestaveno dne:

01.03.2022

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo
podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis)

´ spolek
zapsany

ˇ Smolek
Mgr. Jirí

Předmět podnikání

Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis)

ˇ Nejezchleb
Ing. zdenek
tel.:

linka:

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

´ˇ
ˇ 504/2002 Sb.
Dle vyhlasky
c.

ROZVAHA pro nevýdělečné organizace
v plném rozsahu
ke dni 31.12.2021
´
ˇ
(v celych
tisících Kc)

Název a sídlo účetní jednotky
ˇ
ˇ
´ ˇ Krizovatka
ˇ ˇ
Sdruzení
detí
a mladeze

IČO

38
ˇ
Príchovice
46848

60253011

Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A.

Dlouhodobý majetek celkem

A. I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

(A.I. + A.II. + A.III. + A.IV.)
(součet A.I.1. až A.I.7.)

1.

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

2.

Software

3.

Ocenitelná práva

4.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

5.

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

6.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

7.

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

A. II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

1.

Pozemky

2.

Umělecká díla, předměty a sbírky

3.

Stavby

4.

Hmotné movité věci a jejich soubory

5.

Pěstitelské celky trvalých porostů

6.

Dospělá zvířata a jejich skupiny

7.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

8.

Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

9.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

(součet A.II.1. až A.II.10.)

10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
A. III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

1.

Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba

2.

Podíly - podstatný vliv

3.

Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

4.

Zápůjčky organizačním složkám

5.

Ostatní dlouhodobé zápůjčky

6.

Ostatní dlouhodobý finanční majetek

(součet A.III.1. až A.III.6.)

1 981
0
0
0
0
0
0
0
0
4 038
0
0
3 715
323
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3 863
0
0
0
0
0
0
0
0
6 045
0
0
3 715
414
0
0
0
0
4
1 912
0
0
0
0
0
0
0

ˇ
Vytvoreno
v programu FORM studio - www.kastnersw.cz

ˇ 60253011
IC:
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

A. IV.

Oprávky k dlouhodob. majetku celkem

(součet A.IV.1 až A.IV.11.)

1.

Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

2.

Oprávky k softwaru

3.

Oprávky k ocenitelným právům

4.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

5.

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

6.

Oprávky ke stavbám

7.

Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
movitých věcí

8.

Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

9.

Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

10. Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
B.

Krátkodobý majetek

B. I.

Zásoby celkem

celkem (B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

1.

Materiál na skladě

2.

Materiál na cestě

3.

Nedokončená výroba

4.

Polotovary vlastní výroby

5.

Výrobky

6.

Mladá a ostatní zvířata a jejich skupiny

7.

Zboží na skladě a v prodejnách

8.

Zboží na cestě

9.

Poskytnuté zálohy na zásoby

B. II.

Pohledávky celkem

(součet B.I.1. až B.I.9.)

(součet B.II.1. až B.II.19.)

1.

Odběratelé

2.

Směnky k inkasu

3.

Pohledávky za eskontované cenné papíry

4.

Poskytnuté provozní zálohy

5.

Ostatní pohledávky

6.

Pohledávky za zaměstnanci

7.

Pohledávky za institucemi sociálního zabezpečení a veřejného
zdravotního pojištění

8.

Daň z příjmů

9.

Ostatní přímé daně

10. Daň z přidané hodnoty

-2 057
0
0
0
0
0
-1 734
-323
0
0
0
0
1 688
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
443
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0

-2 182
0
0
0
0
0
-1 857
-325
0
0
0
0
2 337
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0

ˇ
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ˇ 60253011
IC:
Označení

AKTIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

1

2

11. Ostatní daně a poplatky
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
13.

Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních
samosprávných celků

14. Pohledávky za společníky sdruženými ve společnosti
15. Pohledávky z pevných termínovaných operací a opcí
16. Pohledávky z vydaných dluhopisů
17. Jiné pohledávky
18. Dohadné účty aktivní
19. Opravná položka k pohledávkám
B. III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

1.

Peněžní prostředky v pokladně

2.

Ceniny

3.

Peněžní prostředky na účtech

4.

Majetkové cenné papíry k obchodování

5.

Dluhové cenné papíry k obchodování

6.

Ostatní cenné papíry

7.

Peníze na cestě

B. IV.

Jiná aktiva celkem

1.

Náklady příštích období

2.

Příjmy příštích období
AKTIVA CELKEM

(součet B.III.1. až B.III.7.)

(součet. B.IV.1. až B.IV.2.)

(A. + B.)

0
0
0
0
0
0
390
0
0
1 242
89
0
1 153
0
0
0
0
3
3
0
3 669

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2 270
116
0
2 154
0
0
0
0
14
14
0
6 200

ˇ
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ˇ 60253011
IC:
Označení

PASIVA

Stav k prvnímu dni účetního
období

Stav k poslednímu dni účetního
období

a

b

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

A. I.

Jmění celkem

(A.I. + A.II.)
(A.I.1. + A.I.2. + A.I.3.)

1.

Vlastní jmění

2.

Fondy

3.

Oceňovací rozdíly z přecenění finančního majetku a závazků

A. II.

Výsledek hospodaření celkem

(A.II.1. + A.II.2. + A.II.3.)

1.

Účet výsledku hospodaření

2.

Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3.

Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

B.

Cizí zdroje celkem

B. I.

Rezervy celkem

1.
B. II.

(B.I.1.)

Rezervy
Dlouhodobé závazky celkem

1.

Dlouhodobé úvěry

2.

Vydané dluhopisy

3.

Závazky z pronájmu

4.

Přijaté dlouhodobé zálohy

5.

Dlouhodobé směnky k úhradě

6.

Dohadné účty pasivní

7.

Ostatní dlouhodobé závazky

B. III.

(B.I. + B.II. + B.III. + B.IV.)

Krátkodobé závazky celkem

(součet B.II.1. až B.II.7.)

(součet B.III.1. až B.III.23.)

1.

Dodavatelé

2.

Směnky k úhradě

3.

Přijaté zálohy

4.

Ostatní závazky

5.

Zaměstnanci

6.

Ostatní závazky vůči zaměstnancům

7.

Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního
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Křižovatka z.s.
Příchovice 38, 468 48 Kořenov

IČO: 60253011

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE
sestavená k 31.12.2021

Křižovatka z.s.

I. Obecné údaje
1. Popis účetní jednotky:

Název subjektu:
Sídlo:
Právní forma:
IČ:
Datum zápisu do rejstříku:

Křižovatka, z s..
Příchovice 38, 468 48 Kořenov
zapsaný spolek
60253011
15. 12. 1994

Vymezení hlavní činnosti:
 Provoz a rozvoj střediska stálého života mládeže v Příchovicích, případně i v dalších obdobných
zařízeních,
 Tématické pobyty pro mládež, jakož i rodiče s dětmi, zaměřené na různé duchovní, společenské,
kulturní, umělecké a vzdělávací aktivity
Vymezení doplňkových činností:
nejsou
Organizační složky s vlastní právní subjektivitou – nejsou
Vklady do vlastního jmění:
Nejsou.
II. Účetní období,
Účetní období
Od 1.1. 2021 do 31. 12. 2021.
Zpracování účetních záznamů
Na základě dobrovolnické práce.
Uložení účetních záznamů
V sídle sdružení.
Oceňování
V spolku jsou zásoby a majetek oceňovány pořizovacími cenami.
Účetní metody:
1. Časové rozlišování nákladů a výnosů :
Časové rozlišení se v roce 2020 uplatňovalo u všech účetních případů s výjimkou předplatného časopisů.
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2. Způsob stanovení opravných položek k majetku:
Opravné položky k majetku nebyly vytvářeny. V případě dlouhodobého hmotného majetku není
společnost oprávněna podle platných účetních postupů opravné položky vytvářet.
3. Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek:
Účetní jednotka provádí odepisování prostřednictvím ročních odpisů – rovnoměrné. Odepisován v roce
2021 byl pouze majetek v podobě TZ na vypůjčených nemovitostech (tepelná čerpadla) – rovnoměrný
odpis po dobu 30 let a dále starší vozidla (doba odepisování stanovena na 4 roky).
4. Hranice pro zařazení do dlouhodobého majetku
Hranice pro zařazení do dlouhodobého hmotného majetku je nastavena na úrovni 40 000,00 Kč a
dlouhodobého nehmotného majetku je nastavena na úrovni 60 000,- Kč.
6. Použité kursy při přepočtu údajů na českou měnu:
Cizoměnové operace - aplikovány denní kursy ČNB k datu uskutečnění účetního případu.
7. Způsob tvorby rezerv
Spolek účetní rezervy nevytváří.
8. Odchylky od vyhlášených účetních metod
Odchylky od vyhlášení úterních metod nebyly.
III.Významné události , které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky
Významné události nenastaly.
IV. Doplňující informace o dlouhodobých závazcích se splatností nad 5 let
Spolek takovéto závazky nemá.
V. Finanční nebo jiné závazky, které nejsou obsaženy v rozvaze
Takovéto závazky se nevyskytují.
VII. Výsledky hospodaření v členění podle hlavní a hospodářské činnosti a pro účely daně z příjmů:
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:
0 tis. Kč
Pro účely daně z příjmů bylo postupováno následovně:
- Základnou je hospodářský výsledek
- Z výnosů byly pro účely daně vyloučeny:
Veškeré výnosy hlavní činnosti s výjimkou výnosů z titulu nájemného a dále úroků z běžného účtu,
kde je daň hrazen prostřednictvím srážkové daně.
-

Náklady – vyloučeny veškeré náklady hlavní činnosti.

Vzniklý základ daně byl upraven prostřednictvím položky dle §20 odst. 7 zákona o dani z příjmů.
VIII. Údaje o zaměstnancích
Spolek zaměstnával přechodně na 3 měsíce pracovníka na dohodu o provedení práce (náklady 18 tis. Kč).
IX. Odměny členům statutárních orgánů
Tyto odměny nejsou vypláceny. Vedlejší požitky nejsou poskytovány.
X. Zálohy a úvěry poskytnuté členům statutárních orgánů
Nebyly poskytovány.
XI. Účasti členů statutárních orgánů v osobách, s nimiž účetní jednotka uzavřela smluvní vztahy
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Nejsou.
XIII. Popis významných položek výkazu zisku a ztráty
- ř. B IV. 10 – jedná o zúčtování alikvotní části dotace na pořízení TZ nemovitostí - tepelných
čerpadel ve výši 93 tis. Kč (proti odpisům) a dále náhradu pojistné události ve výši 66 tis. Kč.
XIV. Popis významných položek rozvahy
 Aktiva – Dlouhodobý majetek A.II. 3. – jedná se o TZ na vypůjčených nemovitostech (objekty far)
– TZ spočívá ve vybudovaných tepelných čerpadlech (hodnota 3 715 tis. Kč).


Pasiva – A.I.1. – vlastní jmění – hodnota obsahuje 3 773 tis. Kč účelových darů přijatých
v průběhu let 2020 a 2021 na akci „rekonstrukce střechy Fary Příchovice“ a dále . Na tuto akci
byly v druhém pololetí 2021 poskytnuty zálohy na nákup materiálu (viz aktiva – ř. A.II.10).
Předpoklad realizace akce je v roce 2022.



Pasiva – B.IV.2 – výnosy příštích období – hodnota 266 tis. Kč – jedná se o peněžní dar převedený
od Matěj z.s. v prosinci 2020 na pokračování v realizaci aktivit dříve zaštiťovaných tímto spolkem.
V roce 2021 nebyly prostředky čerpány s ohledem na omezení aktivit vyvolaných KOVIDEM –
předpoklad čerpání je v letech 2022 a následujících.

XV. Přijaté dotace
V průběhu roku 2021 byla přijata provozní dotace od MŠMT na práci s mládeží ve výši 150 tis. Kč. Dotace
byla v plné výši vyčerpána..
XVI. Přijaté a poskytnuté dary
Přijaté dary – nejzásadnější položky:
Dary účelově určené na investici – rekonstrukce střechy

3 157 tis. Kč

Z toho největší část – dar Arcibiskupství Pražské ve výši 3 000 tis. Kč.
Provozní dary – právnické osoby

98 tis. Kč

Provozní dary – fyzické osoby

238 tis. Kč

Tyto dary byly poskytnuty řadou fyzických a právnických osob.

XVII. Způsob vypořádání výsledku hospodaření roku 2020
Ztráta za rok 2020 byla převedena na nerozdělený hospodářský výsledek minulých let.
V Příchovicích dne 1. 3. 2022
zpracovali:
Ing. Zdeněk Nejezchleb
Mgr. Jiří Smolek, předseda spolku
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