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Spolek Tandem byl založen původně jako občanské sdružení v roce 1998. 

Od svých začátků se zaměřuje na rozvoj zpočátku zrakově postižených, postupem 

času i jinak zdravotně postižených dětí a mládeže. Organizuje řadu školních 

i volnočasových aktivit, snaží se o integraci zdravotně postižených do běžné 

populace, zabývá se také oblastí vzdělávání. 

 

 

 

Výbor Tandemu: 

Předsedkyně spolku    Hana Přiklenková 

Statutární zástupce    Mgr. Jana Čmelíková 

Hospodářka      Mgr. Marie Hoftová 

Člen výboru      Lucie Tvrdoňová  

 

Členem spolku se stávají rodiče žáků přijatých ke vzdělávání na Základní škole, 

Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace a pedagogové, kteří jsou zaměstnáni 

na této základní škole. Všichni žáci, kteří se zde vzdělávají, mají určité zdravotní 

postižení. 
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Projekty realizované v roce 2017 
 

„Sportem k posílení zdraví a vztahů“ 

Cílovou skupinou bylo 150 zdravotně postižených dětí a mládež ve věku od 7 do 25 

let. Z toho bylo 11 zrakově postižených ze ZŠ, Opava, Havlíčkova 1, p. o. 

Na tandemové závody v Opavě, Praze a Znojmě se přihlásili i 3 zrakově postižení 

absolventi, atletických závodů v Owiňskach a Športových dní s medzinárodnou 

účasťou v Levoči se účastnilo po 40 zrakově postižených z Polska, Slovenska 

a Opavy. 

Projektem jsme chtěli propagovat specifické sporty mezi zdravou veřejností, zvyšovat 

fyzickou i psychickou úroveň účastníků, integrovat zrakově postižené do běžné 

společnosti. Na výčtu akcí a  projeveném zájmu soudíme, že jsme zamýšlených 

výsledků dosáhli. 

Činnost Časové období Výsledek činnosti 

Lyžování na Vaňkově kopci 30. 1. 2017 
Společné lyžování s dětmi s tělesným 

postižením a dětí zdravých.  

Soustředění na běžeckých, 

sjezdových lyžích a 

snowboardu 

13. – 17. 2. 2017 
Týdenní trénování, zlepšování technik 

ve Staré Vsi u Rýmařova 

Integrovaný turnaj v torballe 24. 3. 2017 

Společný turnaj žáků zdravých, 

zrakově, tělesně a mentálně 

postižených 

II. curlingový turnaj žáků 

s mezinárodní účastí 
28. 4. 2017 

Turnaj žáků „speciálních škol“ s účastí 

družstva sluchově postižených z 

Ratiboře 

XX. atletické závody v 

Owiňskach 
8. – 14. 5. 2017 

Atletický čtyřboj s účastí zrakově 

postižených závodníků z Polska, 

Levoče a Opavy 

Silesia Bike Merida Marathon 

2017 
20. 5. 2017 Tandemový závod v Opavě 

Tandem pro život - Praha 21. – 23. 7. 2017 
Tandemový závod v rámci Kola pro 

život 

Letní tábor – Kaménky u 

Vítkova 
13. - 19. 8. 2017 

Týdenní pobyt v přírodě zaměřený na 

turistiku a EVVO. 

Sportovní dny s mezinárodní 

účastí 
7. – 11. 9. 2017 

Integrovaný turnaj v torballe, 

tandemové závody ve Znojmě 
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Tandem pro život – Klokočůvek 

u Oder 
23. 9. 2017 

Poslední sezónní závod v rámci Kola 

pro život 

Športové dny v Levoči 25. – 29. 9. 2017 
Mezinárodní účast na atletických 

závodech, turistika 

Integrovaný goalballový turnaj 24. 11. 2017 
Turnaj žáků zdravých, tělesně , 

mentálně a zrakově postižených 

Integrovaný showdownový 

turnaj 
18. 12. 2017 

Turnaj žáků zdravých, tělesně, 

mentálně a zrakově postižených 

 

Projekt finančně podpořily Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška, 

Nadace Leontinka, TQM – holding, s.r.o. a Magistrát města Opavy. 

 

„I ve sportu je stále co objevovat“ 

Smyslem projektu bylo pokračování v osvědčených a oblíbených aktivitách, které 

byly realizovány nejen pro zrakově postižené, ale i jinak handicapované děti 

a mládež. Některé aktivity byly vloženy do sportovních akcí zdravých jedinců, tím 

došlo k integraci postižených, osvětě jejich problematiky, prezentaci schopností 

a dovedností postižených osob. Do praxe jsme uvedli dvě nové specifické sportovní 

hry – curling na koberci a torball, které rozvíjí odhad vzdálenosti, orientaci v prostoru, 

smysly, týmovou spolupráci. 

Na financování projektu se podílely Nadace Leontinka, Nadační fond Českého 

rozhlasu, sbírka Světluška a TQM – holding s.r.o. 
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„Sportovní hry zrakově postižené mládeže“ 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže se pořádají každoročně, pořadatelem byla 
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v roce 2017 naše základní škola. Na hry se sjíždí zrakově postižení z celé České 

republiky, nově jsme přizvali i zrakově postižené děti a mládež ze slovenské Levoče 

a z polských Owiňskach. Během pěti dnů se účastníci utkali v atletických závodech, 

showdownu, goalballe, plavání. Shlédli i doprovodný program – zvukovou střelbu, 

ukázku futsalu pro zrakově postižené, filmové představení v cinestar, exkurzi 

v učebně U6 v areálu Dolních Vítkovic či vycházku městem. Her se zúčastnilo 

65 zrakově postižených sportovců. 

 

Děkujeme organizacím za finanční nebo materiální pomoc při realizaci: 

MŠMT 

KRAJSKÝ ÚŘAD MSK 

ČESKÝ SVAZ ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH SPORTOVCŮ 

NADAČNÍ FOND ČESKÉHO ROZHLASU, sbírka Světluška 

MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY 

TQM – HOLDING s.r.o. 

GLOBUS OPAVA 

MALÝ SVĚT TECHNIKY U6 

BIDFOOD OPAVA, s. r. o. 

MĚSTSKÝ DOPRAVNÍ PODNIK OPAVA, a. s. 

ABEL - COMPUTER, s. r. o. 

CUKRÁRNA KAMAHAJ 

CUKRÁŘSTVÍ MADEL 

OPTYS, spol. s r. o. 

KAČKEJKY 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010110606-studio-6-

ii/obsah/549660-sportovni-hry-zrakove-postizenych 

https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000008760/sportovni-hry-zrakove-

postizenych-v-opave 

 

 

„Sportujeme spolu…“ 

Pedagogové ZŠ, Opava, Havlíčkova, p. o. připravovali v rámci projektu „Sportujeme 

spolu…“ sérii zajímavých sportovních akcí. Cílem bylo představit žákům běžných 

i speciálních škol v Opavě a okolí sportovní aktivity zrakově postižených dětí 

a především prostřednictvím tohoto projektu začlenit zdravotně postižené mezi 

zdravé vrstevníky. Organizátoři vybrali tandemovou cyklistiku, showdown, goalball 

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010110606-studio-6-ii/obsah/549660-sportovni-hry-zrakove-postizenych
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/217411010110606-studio-6-ii/obsah/549660-sportovni-hry-zrakove-postizenych
https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000008760/sportovni-hry-zrakove-postizenych-v-opave
https://polar.cz/zpravy/novojicinsko/novy-jicin/11000008760/sportovni-hry-zrakove-postizenych-v-opave
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a torball. Žáci i pedagogové se při jednotlivých setkáních seznámili s typickými sporty 

zrakově postižených a na vlastní kůži si vyzkoušeli jejich netradiční pohybové aktivity 

a částečně tak získali představu o životě handicapovaných lidí z hlediska sportovních 

aktivit. Dalším našim cílem bylo použít pohybové aktivity ve spojení s prevencí 

patologických jevů a posilování fyzické zdatnosti a sebevědomí zdravotně 

postižených dětí i jejich zdravých kamarádů. 

Projekt byl finančně podpořen Magistrátem města Opavy. 

 

„Děti pro přírodu, příroda pro děti“ 

Projekt byl určen pro 130 zdravotně postižených dětí, z toho 19 bylo zrakově 

postižených, 80 dětí s narušenou komunikační schopností a 21 dětí s kombinovaným 

postižením. Někteří 

se účastnili jen 

některých aktivit, 

největší podíl práce 

měli žáci 6. – 8. 

ročníků v rámci hodin 

výtvarné výchovy, 

pracovních činností, 

přírodopisu, dějepisu, 

zeměpisu a 

mimoškolní činnosti. 

 

Vytýčené cíle projektu: 

- žáci získají informace o životním prostředí a vytvoří si vlastní postoj,  

- poznají zajímavá přírodní místa, 

- uvědomí si nutnost ochrany životního prostředí 

- instalují do přírody vlastní výrobky, které pomůžou k udržení diverzity 

byly naplněny řadou aktivit, které zakončil ekologický pobyt v CEA Sluňákov v Horce 

nad Moravou. 

Finančně projekt podpořila Nadace Leontinka. 
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„Děti pro přírodu, příroda pro děti II.“ 

Projekt navazoval na předcházející rok, děti uklidily na jaře lokalitu Kamenná Hora, 

zkontrolovaly obsazenost hmyzího hotelu a ptačích budek a po besedě s myslivcem, 

panem Musilem, se zaměřily na pomoc ohroženým křepelkám. Jejich úkolem bylo 

tentokrát vytvořit přikrmovací přístřešek, který by byl usazen na remízek ke Svaté 

Anně a dalších pár ptačích budek. Největší podíl práce provedli žáci 9. třídy, některé 

aktivity však byly pro všech 130 zdravotně postižených dětí. Na konci projektu, který 

je až do března 2018, nás čeká opět vysněný ekologický pobyt v CEA Sluňákov, 

kterého se zúčastní i mladší děti, které budou v EVVO projektu na rok 2018 

pokračovat. 

Děkujeme za finanční podporu Nadaci Leontinka. 
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Realizované akce v roce 2017 
 

Leden 2017 

Soustředění zrakově postižené mládeže ve sjezdovém lyžování 

Ve dnech 20. – 22. 1. 2017 proběhlo na Červenohorském sedle kvalitní trénování 

sjezdového lyžování s otestováním lyžařských kompletů a interimu zakoupeného 

díky podpoře Nadaci Leontinka. Trénování bylo hlavně mezi bránami obřího slalomu. 

Naše barvy hájila dvojice Paterek – Giecek. 

 

Únor 2017 

Maškarní karneval 

Tradiční karneval v tělocvičně školy, kterého se zúčastnily děti školní družiny 

a internátu. Připraveny byly různé soutěže, za které dostávaly drobné odměny.  

 

Environmentální pobyt na Sluňákově 

Program byl zaměřený na zvířata v období zimy, jak jim můžeme pomoci, jaká jsou 

jejich pobytová znamení. Pozorování dalekohledy nás přivedlo k ptákům, dověděli 

jsme se o vhodném přikrmování, děti začaly vyrábět tři druhy ptačích budek 

a krmítka. Další den jsme odlévali stopy živočichů, které jsme našli v okolí. 
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Lyžařské soustředění 

Pětidenní lyžařské soustředění proběhlo tradičně na chatě Orientka ve Staré Vsi 

u Rýmařova v Jeseníkách. Žáci 6. – 8. ročníků se věnovali zlepšování techniky 

běžeckého a sjezdového lyžování a snowboardingu. V rámci večerních programů 

měli děti přístupnou saunu a vnitřní bazén. 

 

Březen 2017 

Integrovaný turnaj v torballe 

Pátek, 24. 3. se nesl ve znamení soutěže v torballe, na kterou byli pozváni žáci 

opavských „speciálních základních škol“ a Střední škola a Dětského domova 

ve Velkých Heralticích. Setkali se tedy žáci s různými handicapy – zrakově, tělesně 

a mentálně postižení. 

 

Velikonoční výstavka 

Na výstavku se připravovali všichni žáci školy, kteří svými výrobky vizuálně potěšili 

návštěvníky. Některé výrobky bylo možné i zakoupit. Za vybrané peníze spolek 

zakoupí keramickou hlínu do naší modelovny a jiné výtvarné potřeby. 

 

Otevřené mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování zdravotně postižených 

Víkendová akce se konala v Rokytnici nad Jizerou, na programu byl obří slalom, 

ve kterém naše dvojice Paterek – Giecek obsadili skvělé 2. místo. Zajímavá byla 

účast Aničky Kulíškové, naši paralympioničky ve sjezdovém lyžování. 
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Duben 2017 

Lehce sportovní víkend tandemáků 

Po dlouhé zimní přestávce jsme se konečně domluvili na pevném datu, kdy se skoro 

všichni, co jezdí tandemové závody, opět sejdeme. 7. 4. 2017 jsme začali turnajem 

ve floarballu a futsalu v tělocvičně školy, někteří si poprvé zkusili curling. V sobotu 

8. 4. Se posádky přihlásily na závod Bolatické 30. Zázemí v rodině jednoho 

závodníka jsme plně využili i pro nepříliš teplé počasí. Třešničkou na dortu bylo 

společné focení s reprezentantem Jardou Kulhavým. 

 

II. ročník turnaje v curlingu 

Na turnaj byli pozvaní žáci a pedagogové ze škol pro žáky se zdravotním postižením 

ze ZŠ Dostojevského, Slezský odboj, Velkých Heraltic a žáci sluchově postižení 

z polské Ratiboře. Soutěžilo se na dvou kobercích – dětském i dospěláckém, 

Děkujeme ZŠ pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 za zapůjčení jedné 

sady. 

 

Květen 2017 

XX. lehkoatletické závody v Owiňskach 

Ve dnech 8. – 14. 5. 2017 se 4 zrakově postižení žáci zúčastnili závodů v polských 

Owiňskach. V atletickém čtyřboji se nejlépe umístil Ondřej Gurecký, který ve velké 

konkurenci obsadil 3. místo, Matěj Kotěšovský ve své věkové kategorii zůstal 

na pěkném 7. místě. Z děvčat se umístila Zuzana Uhlířová na celkovém 4. místě. 

Kromě závodů nás čekal zajímavý i další program: procházky historickými městy 
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Gdaňsk, Sopoty a Gdyńie, památná místa z II. světové války – Westerplate, muzeum 

II. světové vállky v Gdaňsku, pěší turistika na poloostrově Hel a celodenní výšlap 

v národním parku Leba u pobřeží Baltu. Někteří si tak poprvé zkusili procházet se 

v písečných dunách. 

 

 

 

Den matek 

Tradiční akce pro maminky a babičky našich žáků připravili členové Tandemu. 

Zahájení proběhlo v tělocvičně. Děti předvedly kulturní program, akce pokračovala 

tvořivými dílničkami ve třídách. Maminky vyrobily suvenýry z keramiky, nazdobily si 

nákupní tašky, … 

 

Silesia bike marathon 2017 

Již tradičně jsme se zúčastnili 

17. ročníku cyklistických 

závodů v Opavě a okolí. Trať 

vedla opět zajímavými místy 

kolem Raduňky a 

Raduňského zámku, 

stoupáním do Bohučovic a 

přes Chvalíkovice do cíle 
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v Kylešovicích. Poprvé se k nám jako vodič přidal Radim Nevrlý, který hned o pár 

sekund zvítězil s Martinem Barešem před druhou, třetí a čtvrtou posádkou. Již dlouho 

jsme nezažili tak blízké dojezdy do cíle. Nakonec dojely všechny tandemy v pořádku. 

 

Pohár Doubravky v rámci Mistrovství ČR zrakově postižených žáků v goalballe 

29. 5. proběhlo 

v Plzni sportovní 

klání v goalballe. 

Přestože zápasy 

byly velmi 

vyrovnané, 

s pýchou můžeme 

napsat, že 

nejlepším střelcem 

turnaje byl 

vyhlášen náš 

Ondra Gurecký 

a obhájili jsme 

první místo 

v soutěži. 

 

Červen 2017 

Sportovní hry zrakově postižené mládeže 

Do Opavy se sjeli zrakově postižené z celé ČR a přátelé ze slovenské Levoče. 

V pětidenním souboji v atletických disciplínách, showdownu, goalballe a plavání si 

všichni poměřili svou fyzickou zdatnost. V doprovodném programu nás čekaly další 

zajímavé akce nejen sportovní, ale i kulturní. 
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Dětský den na Kamenné Hoře 

14. 6. jsme se všichni 

ze školy vypravili 

na Kamennou Horu 

(Otickou sopku) 

do přírody. Někteří 

pěšky, jiní na kolech 

nebo autobusem. 

Program začal 

ukázkou výcviku psů, 

po svačině se již 

všechny aktivity nesly 

v duchu záchrany 

Velikonočního 

ostrova. Děti se 

rozdělily do skupin a procházely 6ti stanovišti, kde plnily úkoly a odkrývaly 

zajímavosti kolapsu civilizace na Velikonočním ostrově. V několika krocích se 

dozvěděly příčiny a důsledky neudržitelného rozvoje. Cestou do školy jsme ještě 

posbírali odpadky, abychom udělali něco záslužného pro přírodu. 
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Červenec 2017 

Tandem pro život – Karlštejn tour České spořitelny 

Jeden víkend v červenci již tradičně patří našemu oblíbenému závodu v Praze, který 

je součástí seriálu závodů horských kol Kolo pro život České spořitelny. Startovalo 

9 tandemových posádek, které náročnou 37 km trasu s 810 m převýšení většinou 

zvládly tentokrát s technickými problémy. Suverénně a s velkým náskokem zvítězila 
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posádka Štein – Šturzová, na jejich vítězství byla pyšná hlavně dámská část 

osazenstva. Cestou domů jsme navštívili nádherné historické město Kutnou Horu, 

kde jsme měli objednanou prohlídku v Českém muzeu stříbra a dostali se tak 

k informacím o tavení stříbrné rudy. 

 

Srpen 2017 

Letní tábor 

Týden plný her v přírodě probíhal na základně Kamenka u Vítkova od 13. do 19. 8. 

2017. V sousedství byla farma se zvířaty, naše děti měly k dispozici velkou zahradu,  

 

někteří spali ve stanu, nejmenší v budově. Mezi výlety, které se líbily, patřila 

návštěva koupaliště, města Vítkova a zříceniny hradu Sovinec. Tábora se zúčastnilo 

celkem 50 osob. Nejlepším vyhlášeným jídlem byly rajská omáčka s knedlíky, teplé 

tousty a polévka kulajda. Vitamíny nám dodávaly z ovoce hlavně chlazené melouny. 

Děkujeme všem sponzorům a podporujícím organizacím. 
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Září 2017 

Sportovní dny s mezinárodní účastí 

7. – 11. 9. 2017 byly 

dny plné sportu a 

zábavy. Realizoval se 

integrovaný torballový 

turnaj, kde se přihlásilo 

5 družstev včetně 

přátel z Levoče, 

tandemový závod 

ve Znojmě v rámci 

Znojmo burčák tour 

České spořitelny, 

kterého se zúčastnilo 

27 osob. V neděli jsme 

společně navštívili 

„soukromně“ Pavilon 

Antrophos v Brně, kde 

nás výstavou Neandrtálci na Moravě provázel sám její kurátor, pan Neruda. 
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Tandem pro život – Oderská mlýnice 

23. 9. 2017 proběhl náš poslední tandemový závod v rámci Kola pro život 

v Klokočůvku 

u Oder. Počasí 

tentokrát 

nenechalo nikoho 

na pochybách, že 

trasa bude 

pekelná, 

po několika 

dnech vytrvalého 

deště jsme 

dokonce trať 

zkrátili na 13 km, 

abychom 

neodrovnali 

všechny 

tandemy. Přesto 

pět posádek – 

srdcařů dojelo v bahně, promočených, ale snad s dobrým pocitem, že to zvládli. 
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Sportovní hry v Levoči 

Mezinárodní hry, na kterých se ve dnech 25. – 29. 9. 2017 setkali zrakově postižení 

ze Slovenska, 

Polska a Česka, 

proběhly v tradiční 

pohodové 

atmosféře u přátel 

v Levoči. Kromě 

atletiky nás čekal 

náročný turistický 

výšlap do 

Západních Tater, 

ale i relaxační 

odpoledne ve 

welnes hotelu 

Permon pod 

Kriváněm. 

Šestičlenné družstvo do Opavy dovezlo pohár za 1. místo ve veslování, 2. místo 

v showdownu a medaile v individuálních atletických disciplínách. 

Říjen 2017 

 

Potravinová sbírka 

První dva týdny v říjnu jsme se přidali k lidem, kteří pomáhají sociálně slabým lidem 

sbírkou trvanlivých potravin a hygienických potřeb. Do sbírky se zapojili také rodiče 

našich žáků a všichni zaměstnanci ZŠ. Vybrané zboží bylo v hodnotě 6 524,- Kč. 

Všem velmi děkujeme. 

 

Cyklistický výlet za křepelkami a koroptvemi 

V pátek 13. 10. jsme vzali 

osud do svých rukou 

a pro žáky 6. a 9. třídy 

vznikla projektová výuka 

s cyklistickou vyjížďkou. 

Protože si ve škole 

vážíme rozmanitosti 

přírody kolem nás, 

zapojili jsme se 

do environmentálního 

programu zaměřeného 

na okolí města Opavy 

a pomoc mizejícím 
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křepelkám z našich polí. Myslivec, pan Musila, nám řekl mnoho užitečných informací 

o životě hrabavých ptáků, na kolech jsme prozkoumali remízek u Svaté Anny, kde 

bychom chtěli instalovat přikrmovací přístřešek. Paní Přiklenková nám zajistila živé 

křepelky, takže jsme mnoho informací hned ověřovali. Výlet jsme prodloužili 

o projížďku obcemi Slavkov, Stěbořice a Otice. 

 

Listopad 2017 

XIII. ročník integrovaného turnaje v goalballe 

Tentokrát velmi obsazený turnaj (přihlásilo se 7 základních škol) byl ve znamení 

opravdové integrace, protože přijeli žáci ze 4 základních škol běžného typu 

a 3 družstva tzv. speciálek. Výkony a přístup hráčů k sobě navzájem sklidil obdiv i 

od přítomného publika. 

 

 

 

Sběr lesních plodů a starého papíru 

V průběhu roku sbírají rodiče spolu s dětmi starý papír, který dvakrát ročně odvážíme 

do sběrny. Za vydělané peníze spolek nakupuje drobné odměny a sladkosti 

na všechny soutěže pořádané školou. Na podzim se účastníme soutěže ve sběru 

podzimních plodů, kterou vyhlašuje ZOO Ostrava. Přes veškeré úsilí se nám 

nepodařilo obhájit první místo z minulých let. Nasbírané šípky, bukvice, kaštany 

a žaludy jsme předali zaměstnancům ZOO.  
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Prosinec 2017 

Vánoční výstava betlémů a žákovských prací 

Výstava nás naladila na sváteční dobu adventu. Betlémy, kterých je již zapůjčených 

přes 100 kusů, byly přístupné široké veřejnosti a dětem z jiných škol. 

 

Instalace přístřešků a ptačích budek  

Konečně jsme se všichni dočkali – 7. 12. jsme pověsili vlastnoručně vyrobené ptačí 

budky pro pěvce a instalovali přikrmovací zásyp pro koroptve a křepelky na remízku 

u Svaté Anny. Tím byla zúročena naše celoroční práce a máme velkou radost, že se 

vydařila a že snad svou trochou přispějeme k ochraně přírody kolem nás. Děkujeme 

za podporu Nadaci Leontinka. 

 

Přátelský turnaj družstev v showdownu 

Sportovního klání, které bylo podpořeno Nadačním fondem Českého rozhlasu, 

sbírkou Světluška, Nadací Leontinka a Magistrátem města Opavy, se zúčastnily 

4 družstva. Oceňujeme pedagogy, kteří před turnajem docházeli se svými žáky 

na tréninky v této zajímavé hře zrakově postižených. 
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Nadace a sponzoři spolku Tandem pro rok 2017 
 

Nadační fond Českého rozhlasu, sbírka Světluška 

Nadace Leontinka 

TQM – holding s.r.o. 

Český svaz zrakově postižených sportovců, SK ZP Baník Ostrava 

Nadace České spořitelny 

ČSOB Praha 

HERBER – MLÝN, s. r.o. 

LUNA – OVO s.r.o. Opava 

OPTYS s.r.o. Opava 

RITSCHNY – Kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. Opava 

TECHFLOOR s.r.o. Opava 

RS SLÁDEČEK, zahradnická a poradenská činnost, Opava 

ISOTRA,a.s. 

PENAM, a.s. 

 

 

 

 

 

 

Děkujeme všem, kteří finančně nebo věcnými dary podporovali aktivity Tandemu. 
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Celkové vyúčtování 
 

Celkové vyúčtování 2017 

       Příjmy Výdaje Počáteční zůstatek Celkový součet 

Pokladna SRPŠ 70 700,00    70 624,00    1 887,00    1 963,00    

Pokladna TANDEM 115 750,00    118 868,00    5 261,00    2 146,00    

Banka SRPŠ 14 200,00    15 889,24    75 424,95    73 735,71    

Banka TANDEM 275 200,00    233 575,68    100 670,47    142 294,79    

Celkové součty 475 850,00    438 956,92    183 243,42    220 139,50    

     

     Příjmy   475 850,00    
 1 příspěvky 175 950,00    
 2 dary, dotace 219 400,00    
 3 učebnice 0,00    
 4 ostatní příjmy 60 500,00    
 5 peníze na cestě 20 000,00    
 

     Výdaje   438 956,92    
 1 spotř. mat. + DHM 48 482,82    
 2 služby 121 299,00    
 3 mzdy + daně 30 240,00    
 4 peníze na cestě 22 800,00    
 5 provozní náklady 8 756,00    
 6 ostatní výdaje 207 379,10    
 

     Hospodářský výsledek 
 

+ 36 893,08 
  


