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1. Informační údaje 

 

Adresa sídla: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov 

Adresa pracoviště: Centrum LADA, z.s.; Nádražní 362; 395 01 Pacov 

Telefon: 777 507 721, 777 624 008 

IČO: 265 18 252 

E-mail: lada@centrumlada.cz 

Web: www.centrumlada.cz 

FB: facebook.com/ladapacov 

 

Poskytované služby: 

 Centrum denních služeb 

Provozní doba: 

PO až PÁ 6.00 – 15.30 hodin 

 Osobní asistence 

Poskytování služby osobní asistence: 

nepřetržitě 

Poskytování služby: 

PO až PÁ 7.00 – 15.30 hodin 

 

Odpovědná osoba:  Jana Moravcová – předsedkyně Centra LADA, z.s. 

 

Bankovní spojení: 182117604/0300, 169937157/0300, 115-5435290257/0100   

 

Rada Centra LADA, z.s., Pacov   

 Jana Moravcová – předsedkyně 

 Ing. Anna Bílková – člen 

 Eva Jandová – člen 

 Petra Kotková  – člen 

 Monika Zemanová – člen 

mailto:lada@centrumlada.cz
http://www.centrumlada.cz/
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2. Poslání a cíle centra denních služeb 

Posláním centra denních služeb je poskytovat dospělým lidem s mentálním a kombinovaným 

postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného života a hledání možných cest k jejich 

seberealizaci. Centrum LADA poskytuje své služby s co nejpřirozenějším sociálním zázemím pro 

klientelu při úzké spolupráci s rodinou. 

Cílem práce centra denních služeb je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popřípadě s co 

nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti. Služby 

centra denních služeb jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností uživatelů, 

posilování jejich sebedůvěry, sebevědomí a vlastního rozhodování.  

3. Poslání a cíle osobní asistence 

Posláním služby osobní asistence je poskytovat dětem, dospělým lidem, seniorům bez nebo 

s mentálním, kombinovaným či jiným postižením individuální pomoc a podporu při zvládání běžného 

života a hledání možných cest k jejich rozvoji a seberealizaci. Centrum LADA poskytuje své služby v co 

nejpřirozenějším sociálním zázemí v úzké spolupráci s rodinou nebo školou. 

Cílem služby osobní asistence je, aby tito lidé mohli kvalitně a samostatně, popřípadě s co 

nejmenší mírou podpory, uspokojovat své osobní potřeby a zájmy uvnitř běžné společnosti. Služby 

osobní asistence jsou orientovány na rozvoj individuálních znalostí a dovedností uživatelů, posilování 

jejich sebedůvěry a vlastního rozhodování. 
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4. Jen malé zamyšlení jak a proč přišla na svět již dvacetiletá LADA 

Dvacet let, je docela pěkný kus života. Psal se rok 2001 

a tehdy se zrodila LADA. Tím začal její život v našem městě. 

V té době již uběhlo pár let od sametové revoluce. A přesto 

málokdo věděl, jak žijí a také jak žily rodiny se svými blízkými 

s mentálním postižením. 

Pokud byly rodiny dost silné a v podstatě hodně odvážné, též 

možná i otupělé životem, jejich děti s mentálním, či fyzickým 

postižením žily s nimi. Mnohé z nich dostávaly z okolí krutě 

svírající, bolestivé informace – proč si ,,HO“ necháváte 

doma?! Vždyť mu bude lépe mezi svými. Stejně jednou bude 

muset do ústavu, mezi podobně postižené. Mohli by to z úst 

vypustit, kdyby to byla jejich krev? 

Nebyl to jejich osobní bol. Tahle děsivá slova žádný rodič slyšet nechce – rve to duši až do morku 

kostí. Milující rodič chce chránit, žít pro své dítě a mít ho blízko sebe. Prožívat s ním radosti i starosti 

doma mezi svými. Ani jeden z těch, který věděl, co se má dělat, nebyl v kůži těchto rodin. Nepochopil, 

nerozuměl, když dokázal řezavá slova házet do jejich rozedraného srdce. 

Tyto jiné rodiny, v podstatě vybočující z normálu, se z tohoto důvodu většinou stranily veřejnosti. 

Byly již tak vysílené, že si nechtěly nechat necitlivě drtit útroby. Měly jedinou možnost – ústav někde 

na konci světa, kam mohly na návštěvu jednou za měsíc. Celé tyto rodiny jakoby ani nežily. Lidé, se 

jim vyhýbali, a ony v sobě nosily zvláštní stud, že neobstály, že přivedly na svět „bolest“. 

Bohužel, oni neměli ani tak obyčejné možnosti, jako dojít si k lékaři, či jet na rekreaci, mnohdy ani 

nikoho, kdo by se jim alespoň na chvilku postaral o jejich postižené dítě. A co „ONO“! Co ten človíček, 

který též má srdce, duši, své potřeby a lásku v srdci. Hodně lidí se k nim chovalo jako k věci! Ne, jako 

k živé myslící a cítící bytosti. Neměly kamarády, přátele – nikoho. Byly tu pouze čtyři stěny 

a prázdnota. Vyhoření celé rodiny. To, co si „normální rodina“ nedokáže představit – péče 24 hodin 

denně. Kdo něco takového nezažil, to nemůže pochopit ani uchopit. 

Mnozí porozuměli až v okamžiku, kdy se museli starat o někoho blízkého, například po mozkové 

příhodě či po úrazu. Přišli a sdělovali nám:  „Bylo to hrozně vyčerpávající, nebo nyní již víme a hluboce 

obdivujeme lidi, kteří v tom jedou celý život, či u nás to bylo jen měsíc, půl roku a my už nemůžeme, 
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nevíme jak dál“. V některých rodinách vzniká doposud veliký otazník, velká vnitřní rozepře. Co 

najednou s „NÍM“, co dál? Jenže „TO“ není slamník z Nerudových povídek. „TO“ je člověk. Vyvstanou 

otázky, jak se s tím vyrovnat, jak přežít?! 

Mnohé maminky se o své děti dokáží postarat i více než 

padesát roků. Jsou to mámy tiché, pečující a se skloněnou 

hlavou. I dnes žijí mnohdy v ústraní a někdy bez pochopení. To 

byl ten důvod, to byla a je ta cesta. LADA přišla proto, aby dala 

potřebným a jejich blízkým možnost volby – přijmout pomoc 

od LADY, nebo pečovat neustále doma. 

Po revoluci ze zahraničí přicházely informace, že život 

s hendikepem se nechá žít i jinak a že není jedinou možností 

jen ústavní řešení. Také najednou přicházelo z médií, že 

málokomu dochází, že hendikep je přirozenou součástí života. 

Jen si to stačí přiznat. Vědět též i to, že by neměl nikdo být 

v takové situaci sám. 

Po porevoluční euforii, začaly vznikat pomocné společnosti, jenom jich bylo málo a s málo 

zkušenostmi. Také mne, jako mámu napadlo, že nechci, aby moje dcerka a syn takto žili. Je to silně 

destruktivní. Hlavně pro ně. Jaký, že to mají život. Pro mého synka i pro jeho sestřičku s DMO, kterou 

má tolik rád a kdy nemohl jako dítě pochopit, proč se nám lidé vyhýbají a jsou tolik zlí. Jenže co s tím, 

jak jim pomoci. Jak jim dát aspoň něco málo z normálního života?! Jak dát více času synovi, když jeho 

sestřička potřebuje téměř celý čas pro sebe. Jak on k tomu přijde? I on potřebuje více tu máminu 

náruč. No a právě v těchto myšlenkách začala na svět přicházet LADA. Věděla jsem a viděla tolik 

beznaděje v očích stejně nešťastných rodin a též bezmoc mojí. 

V hlavě mi neustále bubnovala myšlenka, jak z tohoto životního marastu. Vždyť těm našim dětem 

přeci musí býti lépe. Musí i ony žít. Pokud jim bude lépe i rodiny se nadechnou a mají šanci načerpat 

sil. Jenže jak??! Byl to tolik těžký boj o první kroky LADY a bylo to mnohdy formou nárazu a odrazu, 

no a v noci hodiny beznaděje. Přesto ta beznaděj a cesta, kterou jsem se vydala, pomalu přinášela 

malinká vítězství a v září 2002 se tady v Pacově podařila otevřít první stacionář pro lidičky s mentálním 

a kombinovaným postižením. 
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Ta cesta byla hodně trnitá. Jsem však za ty roky šťastná. Za to, co se zdařilo. Nic bych za těch 20 let 

neměnila. Poznala jsem tolik skvělých lidí se srdcem na dlani, jež chtěli pomoci a kteří šli s námi 

a pomáhali. Díky nim jsme v současné době respektovaná sociální služba, která dokázala za ta dvě 

desetiletí pomáhat nejen lidem s výše uvedeným hendikepem, ale i lidem seniorského věku a mnoha 

dalším potřebným. Dokázala otevírat oči lidem, kteří nevěděli. 

Nebyla a nikdy nebude cesta LADY jednoduchá. Přesto se 

snažíme a myslíme na další roky těchto rodin. Na to, že za ty 

roky naší existence hodně zestárli. Na to, že když jsme jim dali 

tu šanci, lépe žít, tak je naší morální povinností vše domyslet 

a dotáhnout. To znamená připravit i budoucnost pro jejich 

blízké. Snad se povedlo. Kus obrovské dřiny je za námi. V 

podobě kolaudace trvalého bydlení, přišla obrovská úleva. Jsme 

otevřeni těm chvílím, kdy odejde síla se o své blízké postarat. 

Jde nám o to, aby i ve stáří měli k těm svým blízko a mohli se 

spolu do posledního dechu setkávat. 

Jsem si jistá, že tady u nás v LADĚ přijde mnoho dalších výzev. 

To je již na další generaci, které pomalinku předávám to 

pomyslné žezlo. Pevně věřím, že vše zvládne a že její srdce bude tlouct pro LADU, tak jako to mé. No 

a jak je vidno, z cesty z propasti beznaděje, vznikla cesta naděje a pomoci. 

 

          Vaše Jana Moravcová 
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5. Rok 2021 ve stínu roku předešlého 

Rok 2021 se nesl ve stínu roku předešlého. Tyto dva roky mi splývají v jedno období. Přesto loňský 

rok byl plný nejen mimořádných opatření, ale i změn a zvratů jak v pracovním, tak v osobním životě. 

V osobním životě přinesl více smutku než radosti, opustili mne lidi, na kterých mi mnoho záleželo. Ale 

jak už to bývá každá mince má dvě strany. Příroda či vesmír umí vše zařídit, někde bere a někde dává. 

Tím se vše vyrovnává jako jing a jang, jako černá a bílá, však je třeba pamatovat, že jsou i jiné barvy, 

které nám rozzáří všední dny. Život plyne a já s radostí přijímám nové výzvy, s pokorou překážky, 

které mi přichází do cesty. Ne vždy je lehké uchopit provaz za pravý konec, co je však důležitější, 

táhnout správným směrem.  

Jedna velká změna přišla v květnu. Došlo k personálním změnám, k výměně ředitele. 

Pomyslela jsem si – a je to tady. Mám to v sobě nastavené tak, když už se jednou ke mně dostane 

možnost něco změnit, je třeba tu šanci chytit za pačesy a nepustit. Život je přece hra! Život jsou výzvy 

k překonání sama sebe. Tenkrát v květnu, bylo pro mne důležité vystoupit z mé ulity a začít přemýšlet 

ne JÁ, ale MY. Pracovní život se mi obrátil naruby. Věděla jsem, že mě čeká mnoho a mnoho práce. 

Dostala jsem důvěru Rady spolku a velkou oporu u paní Moravcové – předsedkyně spolku, toho si 

velmi vážím. A zároveň jsem si uvědomovala, že jsem odpovědná za to, jakým směrem budeme 

pokračovat, jaký tým dokážeme vybudovat a v neposlední řadě rozjet třetí službu a to pobytovou 

v domečku. Velkou oporou mi byla a je rodina, děkuji především manželovi, který mi dodává vnitřní 

sílu a klid. 

Nastupuji do rozjetého vlaku, plnou parou vpřed. Malé cíle byly velké. Rozjet projekt 

dobrovolnictví, naučit se pracovat s online nástroji, zaktualizovat standardy kvality a vnitřní předpisy, 

dovybavit „Domeček“ Pod Špejcharem, dodělat pergolu u hřiště, napsat každý měsíc do Pacovského 

Zpravodaje a hlavně nezapomenout na oslavy 20letého výročí založení spolku a tvořit časopis „Naše 

LADA“. Natočit spot v rámci projektu „ČSOB pomáhá regionům“, kdy jsme bojovali o peníze na 

dostavění bezbariérového přístupu k hřišti.  

I přes mimořádná opatření se nám podařilo zorganizovat výjezd do Polné u Jihlavy s klienty 

i jejich rodiči a s klienty DSS Pacov. Nespočetně hodin pohltily přípravy na oslavu výročí. Vše se 

odehrálo v týdnu sociálních služeb od 4. do 8. října 2021. Na každý den byla připravena akce, od 

pondělí do pátku. V pondělí jsme dokončovali úpravu zahrady i dárečky pro sponzory. V úterý jsme 

hráli Bocciu v Klíčku v Záluží. Ve středu se konal „Den otevřených dveří „ a slavnostní otevření 
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„Oranžového hřiště“ u nás na zahradě. Večer koncert ZUŠ Pacov v Komunitním centru. Ve čtvrtek nás 

navštívily zakladatelky spolku Bábovky. V pátek jsme si zahráli společenské hry v Komunitním centru 

s dětmi z Dětského domova Radenín. Věděla jsem, že musí být vše přesně naplánované. Každý bude 

mít svůj díl práce, jedině tak se dají dílky složit v jeden celek. Výsledkem vysokého pracovního 

nasazení byl úžasný týden, plný zážitků a setkání se zajímavými lidmi. Děkuji z celého srdce personálu 

a dobrovolníkům, za pomoc a za excelentní výkon. 

Jeden velký kotrmelec a najednou je konec roku. Vánoce se kvapem přiblížily!? Vzduchem se 

neslo, „tradicí je vánoční posezení s rodiči“. Jak to udělat? Bylo nám moc líto tuto tradici porušit. 

Každá situace má však řešení. A taky víc hlav víc ví, podařilo se nám sezvat rodiče na „Zahradní setkání 

u vánočního čaje“. S obrovskými obavami a strachem, jestli rodiče za námi přijdou, jsme postavili 

stany, uvařili čaj, pustili koledu. Sešli jsme se téměř všichni a za to bych chtěla poděkovat rodičům, že 

i v tak těžké době, plné obav z koronaviru za námi přišli sdílet vánoční atmosféru.  

S koncem roku přišlo loučení s dlouholetým pracovníkem našeho centra Mgr. Rostislavem 

Horkem. Zanechal u nás otisk svého já, dovolím si za celý náš tým poděkovat za 7letou práci a popřát 

na nové cestě životem mnoho zdraví i úspěchů a rodinného štěstí. 

        Monika Zemanová 
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6. Sedm let v Centru LADA 

V minulém roce jsem v listopadu oslavil své sedmileté 

působení v LADĚ. Je to dlouhá nebo krátká doba? Toť otázka. 

Za ta léta jsem zde zažil opravdu hodně. Nastoupil jsem jako 

sociální pracovník pro denní centrum i tehdy začínající osobní 

asistenci. Vše bylo pro mě nové, noví lidé, nový způsob 

komunikace a jednání s lidmi s mentálním a kombinovaným 

postižením, které je velmi specifické. Výhodou pro mě bylo, že 

jsem Pacov od dětství navštěvoval a jeho okolí mi nebylo cizí. 

Sociální pracovník v té době úzce spolupracoval s vedoucí 

přímé péče tak, aby vše, co je v dokumentech korespondovalo 

s každodenní praxí. Uvítal jsem, že pracovníci dostávali prostor 

k tomu, aby mohli nechat projevit svou kreativitu a to nejen při 

tvorbě dokumentace, která má samozřejmě jasně daná pravidla, ale také při práci s klienty, kdy 

naopak není na závadu zkusit něco nového, co by klienta posunulo dál. 

Léta plynula a k sociálnímu pracovníkovi jsem přibral pozici vedoucího přímé péče. Díky 

dobrému kolektivu jsme vytvářeli, myslím dobrý tým i zázemí pro všechny klienty a také postupem 

času se více otevírali veřejnosti. Nejen dny otevřených dveří, ale také výstavy či koncerty, sportovní 

turnaje a úklidy Pacova a okolí ukázaly, jak je podstatné nebýt uzavřeni v budově, ale ukazovat 

veřejnosti, že lidé s hendikepem jsou mezi námi a dokáží vytvářet trvalé hodnoty.  

Po pětileté práci mi byla dána nabídka pracovat na pozici ředitele služby. Již předtím jsem měl 

tušení, že k této nabídce dojde. Přiznám se, že jsem v té době neměl úplnou představu, co daná pozice 

obnáší. Jde nejen o vedení sociálních služeb, ale i širšího pracovního týmu. K tomu všemu náleží také 

navazování či utužování vztahu s veřejností, s jednotlivci a firmami, které nás podporují nebo by 

podporovat mohli. Naopak ubývá vztahu s klienty, převládá samostatná práce oproti té týmové. Po 

sedmi měsících mého ředitelování se ve světě začalo mluvit o nové pandemii, která postupem času 

velmi rychle zahltila celý svět. Vše se točilo pouze a jen kolem koronaviru. Nejen každodenní mediální 

zprávy, ale i náš každodenní pracovní život znamenal nová a nová opatření, která měla zamezit šíření 

viru. V rámci centra jsme nastavili práci ve třech skupinkách klientů a pracovníků, které se 

nepotkávaly, intenzivní dezinfekce a další a další opatření. Postupně se mi vkrádaly do mysli myšlenky 
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nad tím, zda je mé působení a práce ředitele to pravé, co chci v životě dělat, čemu se chci věnovat. 

Začátkem minulého roku jsem myšlenky a slova proměnil ve skutky a v naší organizaci jsem se jednak 

vrátil na pozici sociálního pracovníka, ale také s jistotou předal pomyslné žezlo své nástupkyni. Věřím, 

že pod jejím vedením budou sociální služby pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením nadále 

přístavem, kde budou nalézat kvalitní sociální služby, pohodu a radost ze společně tráveného času. 

A abych nezapomněl zodpovědět na úvodní řečnickou otázku. Sedm let je tak akorát na to, 

aby člověk zjistil, čemu a kde se chce své práci věnovat. Pro mě to je sociální práce, s rodinou jsme se 

však rozhodli z důvodu bydlení přestěhovat, takže už pro mě místem působení nebude Pacov, nebude 

Centrum LADA. A tak se s Vámi všemi tímto příspěvkem loučím a přeji do dalších let vše dobré. 

     Mgr. Rostislav Horek 

7. Má práce v centru 

Do centra jsem nastoupila na jaře jako 

uklízeč – pomocník. Mým hlavním úkolem je, aby 

zde bylo čisto a teplo.  

V centru se topí krbovými kamny, proto je 

nutnost připravit vše již v létě. To znamená 

přivezené dřevo pořezat, naštípat a naskládat do 

hranic na vyschnutí. Již suché dřevo převezeme do 

dřevníků a vše nachystáme na zimu. V tom vydatně pomáhají někteří naši klienti, kteří práci se 

dřevem vítají. V zimním období máme vše připraveno. Jen naložíme dřevo na kolečko a navezeme ho 

přímo ke kamnům, kde ho poskládáme. A v mrazech si pak užíváme nádherné teplíčko. 

Žijeme stále v covidové době, takže kromě úklidu je třeba vše dezinfikovat. Nesmíme 

zapomenout ani na auta, která využíváme k osobní asistenci a ke každodennímu svážení klientů do 

centra. I samotní klienti se pak podílejí na úklidu. Otíraní jednotlivé plochy, luxují potahy na sedadlech 

a omývají rohože. Já na ně dohlížím a poté vše důkladně vydezinfikuji. Díky tomu se nám všem pak 

lépe cestuje.  

Doufáme, že tato doba brzy skončí, i když úklid bude probíhat ve stejném duchu. 

Lenka Stibůrková 
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8. Keramický rok s LADOU 

Program „Celoroční aktivity handicapovaných“ je 

spolufinancovaný z fondu Vysočiny. Umožnil rozvíjet znalosti 

v oblasti nám dosud málo probádaného – tvoření z keramické hlíny. 

Přáli jsme si zdokonalit to, co již umíme a současně vyzkoušet 

něco nového. Tvořit s klienty nejenom hrnečky, andílky a talířky, ale 

soustředit se na vnímání hlíny jako takové. Pokusit se vytvářet něco 

nového – malá umělecká dílka. Hlína je podivuhodný materiál – 

tvárný, příjemný na dotek – zkrátka úžasný. I když musím přiznat, že 

ne pro všechny klienty stejně. Není to ani možné. Pocity každého 

z nás jsou rozdílné. Těšili jsme se, co nového se dozvíme. 

Oslovili jsme keramika pana Svatopluka Vaněčka, 

jehož životním posláním se stala pomoc handicapovaným 

lidem. Vyšel nám vstříc a souhlasil, vzhledem k dané situaci, 

s návštěvou přímo u nás v centru. Ukázal nám jednoduché 

techniky tvoření. Pod jeho dohledem nás pracovníky 

společně s klienty učil s hlínou opravdu zacházet. Doslova si 

ji osahat. Od svícínků z jednotlivých kuliček hlíny, přes mističky z válečků, až k vytváření jednoduchých 

reliéfů dle vlastní fantazie. 

Za sebe mohu říci, že jsem se při jeho ukázkách 

pracovních postupů, a s tím spojeného povídání, cítila ve 

svém živlu. Myslím, že nebudu přehánět, když prozradím, že 

i mé kolegyně byly nadšené. Stálo to za to. 

Nyní pozvolna čerpáme z nabytých informací, jak 

praktických tak i teoretických. Snažíme se, aby klienti dali do 

svého tvoření sebe sama. Aby vyjádřili své pocity. Mnohým se daří. Formují keramiku s dopomocí nás 

pracovníků. Stačí malá rada, jak na to; jak nejlépe pospojovat jednotlivé dílky, kde přimáčknout apod. 

Jsem moc ráda, že se tento projekt mohl uskutečnit a obohatit tvoření nás všech. 

          Iva Baštová 

 



14 

 

9. Oslavte s námi 20 let založení spolku 
 

 Rok 2021 znamená jediné - 20 let od založení spolku Centrum LADA. Proto jsme od samého 

začátku roku vymýšleli, jak toto výročí na podzim oslavíme. V tomto období probíhá i „Týden 

sociálních služeb“. Všechny naše přípravy jsme tedy směřovali na datum 6. října. 

 Když nadešel zvolený den, dveře našeho centra se otevřely. Nejenom všem našim klientům 

a jejich nejbližším, ale také těm, kteří nás podporují, znají či chtějí poznat. Navštívili nás představitelé 

města Pacova - pan starosta Tomáš Kocour a místostarosta Lukáš Vlček. Také Jiří Běhounek a jeho 

nástupce hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek. Dále pan Pavel Kříž, zástupkyně Dřevotvaru 

Chýnov, atd. Dorazili za námi naši sousedé z okolí centra, z Chráněného bydlení Cetoraz, Denního a 

týdenního stacionáře Klíček Záluží u Tábora a kamarádi z Medou Humpolec. Všichni si nejdříve 

prohlédli celé naše centrum a výrobky ve vitríně tvořené klienty. Také mohli vidět činnosti a pomůcky, 

s kterými klienti pracují. Ti kreativní mohli vyzkoušet malovat na plátěné tašky nebo si ušít malou 

dýni, která patří k podzimu. 

 Dveře byly otevřeny i v našem druhém působišti a to na Domečku pod Špejcharem. Tam 

navštěvníky čekala prohlídka objektu, ale i nově vznikající zahrada. Mohli ochutnat malé občerstvení 

a zahrát si některou z připravených deskových her. 

 Na brzké odpoledne jsme naplánovali slavnostní otevření „Oranžového hřiště“. Toto hřiště 

se nachází v horní části zahrady u centra. S pomocí Nadace ČEZ jsme na něm vybudovali čtyři 

rehabilitační a cvičící stroje. Za dodání a instalaci patří velký dík firmě COLMEX. Úderem 13 hodin paní 

předsedkyně Jana Moravcová přestřihla slavnostní pásku. Kdo chtěl, mohl vyzkoušet například 

eliptický trenažér, žebřiny či protáhnout nohy na šlapadle. 

 Tímto naše oslavy nekončí. Večer jsme se všichni hodili do gala a sešli se v Komunitním 

centru v Pacově. V 18 hodin začal koncert žáků základní umělecké školy, kteří si připravili jednotlivá 

hudební vystoupení. Během přestávky si mohli návštěvníci prohlédnout a zakoupit vystavené výrobky 

našich klientů. 

 Myslím si, že tento den se nám všem vryl do paměti a budeme na něho ještě dlouho 

vzpomínat. 

            Lucie Novotná, DiS. 
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10. Jak u nás zpracováváme potraviny 

Jak to vlastně začalo s výběrem tématu mého příspěvku do výroční zprávy. Často při nácviku 

vaření s klienty dojde k nedostatku nápadů nás pracovníků na to, jak co nejlépe zpracovávat 

potraviny. Proto jsem si začala vyhledávat různé recepty. Zamýšlela jsem se, které by nás mohly 

nejvíce inspirovat k vaření. 

Již v únoru začínáme vysévat semínka rajčat a paprik. Vzrostlé sazenice přesazujeme do 

skleníku. Staráme se o ně po celou dobu jejich růstu, zaléváme, plejeme a vyštipujeme. V pravý čas 

plody otrháme. Ze záhonů sklízíme dále jahody, z keříků rybíz, borůvky, maliny a ostružiny. Po uzrání 

přijdou na řadu i jablka a švestky. 

Nyní nastal čas na správné ukládání a zpracování všech našich výpěstků. Část uložíme do 

sklepa, něco zamrazíme i zavaříme, uděláme marmelády, kompoty, pečený čaj a povidla. V temné 

a chladné místnosti poté vše uložíme. Z paprik a rajčat zaváříme leča, čalamády a kečupy pro pozdější 

použití. 

Nejenom to. Z pacovského Alberta získáváme dvakrát týdně různé druhy zeleniny a ovoce 

v rámci domluvy s potravinovou bankou. Jsou to potraviny, které je nutno co nejdříve spotřebovat. 

Proto si z nich klienti v naší kuchyňce mixují různé koktejly, moc jim všem chutnají. Některé ovoce 

použijeme i při pečení dezertů.  Dále děláme např. zapečené brambory, zeleninové placky nebo 

rajčatovou omáčku na těstoviny. 

  Natálija Králová 
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11. Letem světem jeden rok v LADĚ 

V Centru Lada jsem pracovala po celý rok. Měla jsem 

tedy možnost poměrně dlouho pozorovat, že klienti mají 

dobrá srdce, že jsou čestní a pracovití. Dělají tak radost 

všem, kteří je mají rádi! Že jejich rodiny jsou na ně právem 

pyšné! Pracovníci v sobě vždy najdou úsměv, vlídná slova 

a pomocnou ruku pro ty, kteří to potřebují… a jsou tak 

dobrým příkladem pro druhé. 

Natálka vládne vařečce a dobrotám, které se 

z kuchyně linou. Jana je mistr přes šicí stroj. Lenka je takový 

„Mistr Propper“. Keramickou dílnu skvěle vede Evča 

Jandová. Evča Prošková má v malíčku kreativní tvoření. 

Lucka tvořivost klientů snoubí s virtuálním světem, aby je jiní 

mohli obdivovat. Paní Iva veškeré úspěchy i radosti eviduje a opatruje v kronice. S Markem klienti 

kouzlí v dílně. A vedení centra jim ukazuje ten správný směr. 

Někteří z klientů mají sem tam ostřejší jazyk. Zaměstnanci to občas schytají, i když si to vůbec 

nezaslouží. Ale všichni jsou zvídaví, umí vyrábět krásné věci. Je s nimi legrace, jsou přátelští 

a pomáhají si. Klienti se zde dle svých možností zapojují do běžného života a situací, které jim přinášejí 

nová přátelství, nové veselé zážitky a utvrzují je ve správných lidských hodnotách.  

Toto centrum i jemu podobná zařízení jistě mají smysl. Přinášejí pomocnou ruku i rodinám 

klientů, které pečují o své děti s láskou, ale také potřebují odpočinek, neboť taková péče bývá velmi 

náročná. Záměrně uvádím „děti“, protože svým rodičům jsou stále dětma. Jen některé dostaly více 

štěstí do vínku, než právě tyto.  

Je skvělé, že existují organizace a lidé, kteří chtějí pomáhat a dělají to! 

          Barbora Lhotková 
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12. Nová pergola 

V letošním roce jsme se rozhodli, že budeme pokračovat ve zkrášlování naší zahrady. První 

členitější pergola byla hotova již minulý rok, ta druhá čekala na své dokončení. Stanovili jsme si časový 

harmonogram práce, abychom vše stihli do dne otevřených dveří, který byl naplánován na středu 

6. října. 

Hlavním úkolem bylo vytvoření podlahy pergoly. Nejdříve jsme museli připravit podloží a to 

tak, že jsme vybetonovali základy. Klienti míchali beton, házeli kameny a nosili vodu. Po vytvrdnutí 

betonu jsme mohli začít pokládat dřevěné trámy, na které jsme připevnili podlahová prkna. Potom 

jsme se vrhli i na bezbariérový přístup. Bude sloužit hlavně klientům méně zdatným a těm na vozíčku, 

aby i oni mohli pergolu plně využívat.  

Posledním krokem byla úprava okolí pergoly. Navozili jsme hlínu a tím zarovnali terén. Položili 

jsme místo netkané fólie koberec, zasypali ho štěrkem a ozdobnými kamínky. Na jaře vysadíme keříky 

a trvalky. Abychom své dílo dokončili, klienti natřeli jak vnitřní, tak venkovní stěny lakem, dřevo tak 

déle vydrží. 

Všichni jsme byli s výsledkem spokojeni. Teď již jen čekáme na pěkné počasí. 

    Marek Gajdica 
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13. Potravinová sbírka 

Na jaře a na podzim roku 2021 se opět konala celostátní sbírka potravin. Slouží k tomu, aby 

všichni, kteří chtějí pomoci, darovali svůj nákup potřebných potravin a hygienických potřeb 

domácnostem. Tato pomoc cílí na opuštěné seniory, matky samoživitelky, osoby s psychickým 

a tělesným postižením a rodinám v nouzi. Lidé mohou věnovat trvanlivé potraviny, např. konzervy, 

rýži, luštěniny, těstoviny, oleje, dětskou výživu. Dále pak zubní pasty, toaletní papíry, ubrousky, pleny, 

prací prášky, apod. Zboží je převáženo do skladů potravinových bank, kde je poté tříděno 

a distribuováno potřebným. Proto není vhodné darovat mléčné výrobky, uzeniny, ovoce či zeleninu, 

neboť třídění potravin ze sbírky trvá delší dobu a zboží se mezi tím může zkazit. 

Za Centrum Lada jsme se této akce zúčastnili v obchodním domě Billa v Humpolci. V zelených 

zástěrách s logem sbírky jsme u vstupu do prodejny rozdávali zákazníkům letáčky a informovali je 

o probíhající sbírce. Lidé, kteří se rozhodli pomoct, nám zboží při odchodu z prodejny přeskládali do 

připravených nákupních košíků.  

V roce 2021 se za obě sbírky vybralo celkem 1 500 kilo zboží, které se v našem případě 

nepřeváželo do potravinové banky, ale rozdalo se přímo potřebným v našem okolí.  

Děkujeme organizátorům této sbírky, že jsme se mohli zúčastnit, a tím být součástí dobré věci. 

       Eva Prošková 
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14. Dny vděčnosti zdravotníkům 

Akce „Bábovky“ probíhá již druhým rokem. Má přinášet radost, povzbuzení, energii 

a poděkování. Zapojuje se do ní celá řada jednotlivců, obcí a organizací. Do projektu jsme byli přizváni 

MŠ Za Branou. Nás zaměstnance i klienty tato akce velmi oslovila, nenechala chladnými a přidali jsme 

se. Možná skromně, ale s o to větším srdcem a nasazením.  

Na jaře jsme upekli cukroví, napletli pomlázky, přidali do každého balíčku malé drobnosti 

vytvořené klienty našeho centra. V dubnu před Velikonoci jsme se zástupci mateřské školky dovezli 

do Pelhřimovské nemocnice naše výtvory. Během návštěvy jsme poděkovali zdravotníkům za 

obětavost, kterou projevují během této náročné doby. Také jsme jim zazpívali písničky pro lepší 

náladu. Z celého setkání byl pořízen záznam, který byl odvysílán v hlavních zprávách dne. 

Dále jsme se zapojili do akce „Dny vděčnosti zdravotníkům“. Proběhla v týdnu od třináctého 

do devatenáctého prosince. 

Napekli jsme tentokrát vánoční cukroví, vytvořili dekorace a krásné sněhuláky z ponožek. 

Tentokrát už s klienty Lubošem Tomšíčkem, Vláďou Trpákem a Zdendou Panáčkem jsme předali ve 

čtvrtek šestnáctého malé dárečky společně s vánočním přáním sestřičkám v covidovém odběrovém 

stanu pelhřimovské nemocnice. Vykouzlili jsme jim úsměv na tvářích a dali tak najevo, že jsme na ně 

nezapomněli a že si jejich práce moc vážíme. 

Jsem ráda, že jsme se zapojili do této akce a mohli touto formou podpořit zdravotníky. 

  Jana Soukupová 
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15. Zahradní setkání u vánočního čaje 

Předešlé roky pracovníci Centra LADA běžně vítali rodinné příslušníky klientů při vánočních 

setkáních uvnitř centra.  Nyní tyto akce ve vnitřních prostorách doba neumožňovala. Letos jsme 

o toto setkání nechtěli opět přijít. Jak to vyřešit? Nikoho neohrozit?  

Vánoce na krku a každý klient by rád ukázal svým blízkým, jak pracoval po celou dobu, kdy se 

lidé nesměli setkávat. Vnukla se myšlenka – setkání rodičů a přátel centra na naší zahradě při čaji. To 

je ono! 

Klienti s pracovníky napekli cukroví, udělali vánoční výzdobu. Postavili stany, do nich nanosili 

stoly, lavice a venkovní vyhřívadla. Vše tak, aby bylo, jak má být. S radostí všichni očekávali své blízké, 

kteří se v určený čas sešli v dobré náladě. Postupně si prohlédli vše nové v našem centru. Samozřejmě 

za daných bezpečnostních podmínek. Ochutnali čaj a cukroví. Kdo chtěl, mohl si koupit dárky pro sebe 

nebo pro své blízké, vyrobené našimi klienty. Všichni se dobře bavili, ochutnali čaj a cukroví. Po 

dlouhé době se mohli potkat se známými tvářemi a popovídat si. 

Vánoční pohoda, koledy, to je to, co potřebují. Zapomenout na všechny starosti a bolesti, 

potěšit se a zasmát, to je lék. To jsme chtěli pro všechny. A to se nám podařilo. Odměnou pro 

zaměstnance centra bylo poděkování od rodičů za naši práci. 

Jsme rádi, že se tato akce zdařila, všichni odcházeli spokojeni a s dobrou náladou.  

         Eva Jandová 
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16. Vzdělávání pracovníků 

Také v roce 2021 se kolektiv pracovníků Centra LADA dále vzdělával. Dva zaměstnanci se zúčastnili 

on-line konference na téma Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci. Jedna pracovnice sledovala 

on-line kurz Hry v sociální práci z pohledu transakční analýzy. Dozvěděla se, s jakými typy her se 

v sociální práci můžeme potkat, jaké jsou naše slabá místa, kvůli kterým se necháme do hry snadno 

zatáhnout. Cílem kurzu bylo naučit účastníky poznat hru ještě před jejím začátkem nebo co nejdříve, 

umět ji a zejména z ní vystoupit tak, aby to bylo důstojné pro obě strany a hra nadále nebyla 

překážkou komunikace mezi klientem a pracovníkem. Aktérům kurzu byly představeny typy her, 

které jsou nejčastější při práci s klientem. Kladem kurzu byly modelové situace, kde si účastníci 

vyzkoušeli roli klienta a pracovníka. Následně se rozebírali jejich pocity a vnímání situace.  

Všichni pracovníci absolvovali kurz Proměny stáří 

a geronto-oblek, který byl velmi zajímavý. Úvod kurzu byl 

věnován teorii, kde byly vysvětleny typické projevy a rysy 

biologického stárnutí. Poté bylo přistoupeno k praktické 

části. Geronto-oblek byl speciálně vyvinut k tomu, aby 

simuloval stařecký pohyb se všemi omezeními 

pohybovými, zrakovými i sluchovými. Změny zraku nám 

navodily speciální brýle simulující různé oční vady a poruchu sluchu zase sluchátka, ze kterých znělo 

různé pískání a hučení. Zhoršení koordinačních schopností pomohla vesta se závažím, různé ortézy 

a další závaží zavěšená na ruce a nohy. Dále jsme otestovali speciální rukavice navozující třes. Díky 

kurzu jsme si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se cítí hendikepovaní klienti a senioři.  

Neméně zajímavý byl kurz pod vedením pana 

Mgr. Jiřího Sobka Jak pomáhat a nevyhořet. Pomohl nám 

nahlédnout do problematiky syndromu vyhoření 

a stresu, jeho projevů a zvládání. Byli jsme zde seznámeni 

se základy duševní hygieny a zachování psychické 

pohody. Osobně jsme si vyzkoušeli jednoduché a účinné 

techniky, které nás mohou ochránit před stresem 

a vyhořením. Mezi malé relaxační techniky patří: vědomé dýchání, pozorování dechu, tři oddechnutí, 

uvolňování ramen, vytřepávání, poklepávání (masáž vlastního těla), uvědomění si těla a protistresová 
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procházka. Každý z účastníků si jistě nějakou techniku osvojil a začne ji využívat, aby předešel 

syndromu vyhoření.  

Dále se zaměstnanci zúčastnili odborných stáží v Centru Zdislava v Novém Městě na Moravě 

a v  denním a týdenním stacionáři v Klíčku v Záluží u Tábora. 

Všechny tyto kurzy a stáže nám přinesly mnoho nových informací, poznatků a podnětů, které 

určitě využijeme v praxi. 

     Petra Kotková 

17. Ohlédnutí za loňským rokem 

A další pracovní rok v Centru Lada je úspěšně za mnou. Co Vám budu povídat, téměř nic se 

nezměnilo. Neustále jsme zahaleni v rouškách, dezinfekci při sobě, jen k tomu všemu přibylo 

pravidelné testování nebo očkování. 

Poslání osobní asistence je pevně definováno. Pomáháme 

klientům s osobní hygienou, s chodem domácnosti, doprovodem 

k lékaři či nákupem. Každý den je to stejné, ale přesto jiné. 

Třeba takhle jednou v neděli večer, zazvoní telefon. Volá 

klientka, že ji v bytě odněkud teče voda. Co teď? Obleču se a jedu 

tekoucí vodu řešit. Jindy je zase potřeba zakoupit nové oblečení či 

boty. Vyrážíme za nákupy. V obchodě zjistím, co se našim klientům 

líbí a nelíbí a jak se rádi parádí. Je to vlastně zábava, takové odlehčení 

od každodenní rutiny.  

Během roku přijdou také svátky, kdy je Centrum LADA zavřeno a jídelna na Růžku také. Opět 

situace, která se musí řešit. Domluvím se s paní, spočítám dny a dojdu nakoupit. Supermarkety 

prodávají „prý“ výborné hotovky, nakoupím a běžím zpět. Paní už nebaví vařit, což se ani nemůžeme 

divit. Kohokoli z nás přestávají bavit různé činnosti v jiném věku. Zkrátka, každý jsme jiný. A proto 

jsme tu "MY" pracovníci v osobní asistenci. To jsou jenom střípky toho, co se může za celý rok 

přihodit. 

I přes veškeré překážky a stěžejní situace, mě tato práce baví a naplňuje. Za sebou mám kolegy 

a kolegyně, kteří mi vždy vyhoví a pomohou.              Věra Míková 
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18. Organizační schéma pracovníků k 31. 12. 2021 

 Centrum denních služeb 

 

 

 Osobní asistence 
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19. Rámcový plán akcí na rok 2022 
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20. Ekonomické výsledky (zpracovala H. Karafiátová) 
V roce 2021 účtoval spolek Centrum Lada, z.s. v soustavě podvojného 

účetnictví dle účtové osnovy a předpisů pro neziskové organizace.  

   

   

ROZVAHA ke 31. 12. 2021   
 

  Stav k 1.1.2021 Stav ke 31.12.2021 

AKTIVA 9 885 578,29 10 617 300,45 

Pozemky 90 400,00 90 400,00 

Stavby 6 288 925,99 9 644 739,17 

Samostatné movité věci 1 186 532,00 1 221 532,00 

Nedokončený hmotný majetek 3 274 232,26  

Oprávky ke stavbám -2 256 892,00 -2 682 575,00 

Oprávky k samost. movitým věcem -828 274,00 -953 512,00 

Poskytnuté krátkodobé zálohy 63 120,00 96 790,00 

Ostatní přímé daně 0,00 0,00 

Ostatní pohledávky 44 039,00 53 716,00 

Jiné pohledávky 0,00 21 780,00 

Pokladna 18 551,00 15 158,00 

Běžné účty 2 390 067,44 2 996 177,78 

Náklady příštích období 53 045,41 61 609,50 

Příjmy příštích období 41 494,28 51 485,00 

 10 365 241,38 10 617 300,45 

   

   

   

PASIVA 9 885 958,29 9 885 958,29 

Fondy 1 210 343,51 1 257 561,88 

Výsledek hospodaření  148 766,60 

Výsledek hospodaření ve schval. řízení 357 086,03  
Zúčtování s institucemi sociálního 

zabezpečení   

Nerozdělený zisk minulých let 8 718 631,64 9 075 717,67 

Dohadné účty pasivní 4 832,00 4 770,00 

Dodavatelé 10 714,35 10 104,20 

Jiné závazky   

Ostatní přímé daně   

Ostatní daně a poplatky 3 363,00 5 168,00 

Výdaje příštích období 56 612,85 113 000,10 

Výnosy příštích období 3 658,00 2 212,00 

 10 365 241,38 10 617 300,45 
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Výsledovka     

Spotřeba materiálu a energie  613 552,17 

Opravy a udržování  25 365,00 

Cestovné  15 831,00 

Náklady na reprezentaci  4 634,00 

Služby  289 806,87 

Mzdové náklady  4 010 844,00 

Zákonné sociální a zdravotní pojištění  1 297 633,00 

Daně a poplatky  72 968,00 

Jiné ostatní náklady  134 907,00 

Odpisy hmotného majetku  550 921,00 

Aktivace dlouhodobého hmotného majetku   

Členské příspěvky   6 110,00 

  7 022 572,04 

   

Tržby za vlastní výrobky a ostatní tržby  25 735,00 

Tržby z prodeje služeb  722 383,23 

Tržby z reklamy  88 000,00 

Úroky  21,41 

Ostatní výnosy  38 356,00 

Příspěvek ÚP  538 274,00 

Přijaté dotace  4 965 486,00 

Přijaté dary  784 583,00 

Přijaté členské příspěvky   8 500,00 

  7 171 338,64 

   

Výsledek hospodaření za rok 2021  148 766,60 

   

   

Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2021 - UZ 053 272 000,00 

   

501 000 materiál 4 544,00 

501 002 drobný majetek 2 640,42 

501 003 kancel. potřeby 955,00 

501 006 PHM 5 770,00 

501 007 

čistící a úklid. 

Prostředky 506,00 

511 opravy 1 057,00 

518 služby 4 876,97 

521 000 mzdové náklady 240 487,61 

549 002 pojistné 11 163,00 

  CELKEM 272 000,00 
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Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2021 - UZ 13305/2 284 000,00 

   

501 000 materiál 29 034,00 

501 002 drobný majetek 7 359,58 

501 003 kancel. potřeby 5 099,00 

502 energie 14 761,42 

511 opravy 10 832,00 

518 služby 71 292,00 

521 000 mzdové náklady 144 079,00 

549 002 pojistné 1 543,00 

  CELKEM 284 000,00 

   

   

Vyúčtování dotace kraje Vysočina pro rok 2021 - UZ 13305/3 435 000,00 

   

502 energie 24 715,00 

521 000 mzdové náklady 410 285,00 

  CELKEM 435 000,00 

   

   

Vyúčtování dotace MPSV za rok 2021 - UZ 13305/1 2 635 000,00 

   

501 000 materiál 10 916,00 

501 003 kancelářské potřeby 2 946,00 

501 005 odborná literatura 0,00 

501 006 spotřeba PHM 4 230,00 

511 opravy 4 111,00 

518 služby 7 739,61 

521 000 mzdové prostředky 2 597 763,39 

549 pojistné 7 294,00 

  CELKEM 2 635 000,00 

   

   

Vyúčtování dotace MPSV  za rok 2021 UZ 13351 - osobní asist. 441 000,00 

   

521 mzdové prostředky 441 000,00 

  CELKEM 441 000,00 

   

   

Vyúčtování dotace MPSV mimořádné odměny COVID 567 706,00 

521 200 mzdové prostředky 567 706,00 

  CELKEM 567 706,00 
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Vyúčtování dotace Fondu Vysočiny - Svoz klientů do CDS 41 000,00 

   

501 006 spotřeba PHM 4 876,00 

511 opravy 35 624,00 

549 pojistné 500,00 

  CELKEM 41 000,00 

   

   
Vyúčtování dotace Fondu Vysočiny - Keramika  24 200,00 

   

501 000 spotřeba materiálu 14 533,21 

501 002 drobný majetek 966,79 

518 400 školení 8 700,00 

  CELKEM 24 200,00 
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21. Zpráva auditora 
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22. Poděkování 

Dnes již tradiční poskytovatel sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením 

z Pacovska si za 20 let svého působení dokázal v regionu nalézt své důležité místo mezi sociálními 

službami. Již od vzniku tehdejšího občanského sdružení stále platí poslání „napomáhat lidem 

s hendikepem – kvalitně a samostatně uspokojovat osobní potřeby i zájmy uvnitř běžné společnosti 

a seniorům i jejich rodinám pomáhat udržet seniora v domácím prostředí co nejdéle“. 

V současné době poskytuje Centrum LADA dvě registrované sociální služby: centrum denních 

služeb, kam lidé s mentálním a kombinovaným postižením dochází každý den a věnují se široké škále 

aktivit. Druhá služba, osobní asistence, je poskytována v domácnostech lidem, kteří se již sami 

nezvládají postarat o sebe, o svoji domácnost. Tam se pomoc pracovníka nachází zejména v oblasti 

hygieny, podání stravy, doprovodu k lékaři, na poštu či úřad. V osobní asistenci nejvíce usilujeme o to, 

aby se stav klienta nezhoršoval. Dále dobrovolně zajišťujeme pomoc z potravinové banky všem těm, 

kteří se dostali do nepříznivé životní situace, samoživitelům i samoživitelkám, chronicky nemocným 

a hendikepovaným. 

Naše působení je od počátků závislé na podpoře Vás všech, kterým není lhostejná kvalita 

života potřebných. Existence neziskové organizace je velmi tvrdá, proto jsme nesmírně rádi, že mnozí, 

co nás podporují, stojí pevně po našem boku i v dobách nelehkých. Pro nás je to hnací motor a morální 

opora. Dáváte nám tím sílu i motivaci jít dál a uvědomění, že naše pomoc je smysluplná. Za Vaši 

přímou finanční, materiální, ale také morální podporu náleží veliký dík. 

Za podporu v první řade děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí, Úřadu práce ČR – 

kontaktnímu pracovišti Pelhřimov, Kraji Vysočina a městu Pacov. Naši činnost také podpořily 

následující města, městyse a obce: 

Arneštovice, Bratřice, Buřenice, Cetoraz, Čáslavsko, Čížkov, Důl, Eš, Hojovice, Hořepník, 

Chýstovice, Kámen, Kojčice, Košetice, Leskovice, Lesná, Litohošť, Mezilesí, Nová Cerekev, Obrataň, 

Onšov, Počátky, Polesí, Pošná, Proseč, Putimov, Rynárec, Řečice, Salačova Lhota, Samšín, Senožaty, 

Slapsko, Střítež, Útěchovice p. S., Útěchovičky, Ústrašín, Veselá 
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Velký dík patří i podnikatelům, kteří věrně stojí při nás: 

Abedeal – TecnoPlast s.r.o., Agrospol STARÝ PELHŘIMOV spol.r.o., Agropodnik.Košetice a.s., 

Autocentrum.BUPI s.r.o., AUTO Kvapil Pacov, Čermák – Transport s.r.o., BB media productions s.r.o., 

Dobrý textil pracovní oděvy, Dřevozpracující družsto Lukavec, Dřevotvar-Řemesla A Stavby, s.r.o., 

Femi-centrum Pacov s.r.o., Fremis a.s., Hranipex a.s, Impress Pacov s.r.o., IT Artist s.r.o., JMV s.ro., 

KAMÍR a Co spol.s.r.o., KOS servis s.r.o., KSFspol.s.r.o., LiveDesign s.r.o., LIWA CZ s.r.o., MANATECH 

CZ s.r.o., Microcomp Plus s.r.o., Mudr. Konečný, Mudr. Tomis, SHB, s.r.o., Spojené kartáčovny, a.s., 

Status Stavební a.s., Střechy Dvořák s.r.o., SYScore s.r.o., “TP“ spol.s.r.o., Tubi-Italia Bohemia s.r.o., 

VELFREM  a.s. 

Ze srdce také děkujeme za podporu níže jmenovaným jednotlivcům i rodinám, které podporují 

naší činnost i těm, kteří zde nechtějí být zveřejněni:  

Bc. Jana Bešťáková, pan Černý Libor, Ing. František Dostálek, paní Filipová Eva, pan Flíček Milan, paní 

Florianová Miroslava, paní Hrabánková Marie, paní Stillerová Markéta, paní Chaloupková Anna, paní 

Kazimourová Vendula, paní Krabecová Věra, pan Kudrna Vojta, paní Lášová Radka, pan Malina 

Michal, pan Moravec Ondřej, pan Moravec Petr ml., pan Novotný, paní Papežová, paní Pfauserová, 

paní Posekaná, paní Prágrová Nováková Petra, pan Přibyl Jaroslav, pan Skala Vít, paní Vašinová 

Libuše, manželé Venhauerovi, paní Veselková Vlasta, pan Veselý Radek, paní Blanka Vondrášová, paní 

Voverková Vladislava, pan Wastl Jiří, Mgr. Filip Winkelhofer,MSc.BA, pan Zeman Michal. 

Všichni za Centrum LADA z.s. děkujeme za přízeň v rámci charitativního běhu HraniRun 04, za 

podporu při veřejné sbírce „ČSOB pomáhá regionům“, za podporu koupí výrobků na pacovských 

trzích a Městské knihovně Pacov za poskytnutý prostor pro prezentaci našich výrobků. Děkujeme i 

těm a zároveň se i omlouváme, na které jsme možná nedopatřením zapomněli. Děkujeme klientům i 

rodinám klientů našich služeb. Děkujeme i rodinám zaměstnanců za podporu v každém čase. 
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Děkujeme naším hlavním partnerům za podporu 
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