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Milí přátelé,
do rukou se Vám dostává výroční zpráva našeho občanského sdružení za rok 2012. 
Jak z jejího názvu vyplývá, měla by Vám představit, jaké úspěchy jsme v uplynulém 
roce zaznamenali a s jakými problémy jsme se potýkali. Obojího bylo nemálo, ale do-
mníváme se, že to pozitivní přece jen převažovalo. V dnešní době a s ohledem na to, 
že máme již 70 zaměstnanců, to považujeme za úspěch.

Za tím, že se nám stále daří nejen pokračovat, ale také se rozšiřovat a zlepšovat, stojí 
nadšení, upřímný zájem a píle nejen naše a našich zaměstnanců, ale i dobrovolných 
pomocníků a příznivců z blízka i z daleka, tedy všech, kdo nám přispěli svou prací, 
finanční či materiální pomocí nebo modlitbou. 

Všem jim – všem Vám – za to patří náš dík!

Jana Němcová, 
předsedkyně sdružení

Němcová

¬ rozvíjeli jsme se – dávali jsme práci té-
měř 70 lidem, z toho skoro 50 osobám
s postižením, a posilovali jsme povědomí
o Neratově a našem sdružení u veřejnosti

¬ zvyšovali jsme naši finanční soběstač-
nost – pokračovali jsme ve spolupráci s na-
šimi obchodními partnery a získávali nové

Neúspěchy
¬ nepodařilo se nám zřídit novou chrá-
něnou dílnu, přesto však stoupal počet 
našich zaměstnanců s postižením ve stá-
vajících dílnách
¬ snem zatím zůstává i nová budova s pi-
vovarem a větším prostorem pro obchod, 
jídelnu a ubytování zaměstnanců, a také 
domov pro seniory
¬ stále neumíme šetřit vodou a energiemi 
tak, jak bychom chtěli a měli
¬ do příštích let nám také zbývá cíl získat 
více firem a partnerů, kteří by odebírali vý-
robky a služby chráněných dílen v rámci 
tzv. náhradního plnění, chybí nám strate-
gický partner pro dlouhodobou spoluprá-
ci, měli bychom lépe nastavit fungování 
sdružení a více využívat dotace a projekty, 
a to včetně těch evropských

Úspěchy

¬ všech šest našich chráněných dílen zís-
kalo certifikát Práce postižených

¬ dvakrát jsme uspěli v Ceně sociálních 
služeb Královéhradeckého kraje 2012 – 
první místo v kategorii osobnost získala 
naše předsedkyně Jana Němcová a dru-
hé místo v kategorii poskytovatel sociál-
ních služeb vybojovalo naše chráněné 
bydlení Domov

¬ oprava našich chráněných dílen Kope-
ček byla podpořena Adventními koncerty 
České televize

¬ rozšířili jsme nabídku našich domácích 
a lokálních produktů – prodávali jsme vá-
nočky a knedlíky, sazenice, květiny, zele-
ninu a bylinky

¬ úspěchy jsme slavili i při řešení dluhů, 
které si do Neratova přinesli lidé s men-
tálním postižením – některé s naší pomo-
cí splatili, jiné jsme vyřešili dohodou nebo 
zaplatili díky penězům od dárců

¬ návštěvníkům Neratova sloužily volně 
přístupné toalety a sprchy, o jejichž čisto-
tu se stará naše chráněná dílna Naděje

¬ uspořádali jsme řadu kulturních akcí, 
udržovali jsme pozapomenuté tradice

¬ úspěšné bylo také naše hospodaření, 
které v roce 2012 skončilo v plusu – veš-
keré získané peníze znovu vracíme do na-
šich sociálních projektů

Naše úspěchy a neúspěchy
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slavili i naši zaměstnanci – Jana z Kuchy-
ně a Martin z Naděje se probojovali do 
finále celorepublikové soutěže Zaměst-
nanec roku pro nejlepší pracovníky s pos-
tižením. 

Život lidí s postižením

Lidé s postižením z našeho chráněného 
bydlení měli kromě své práce a povin-
ností čas i na řadu volnočasových aktivit
a výletů. Pořádali ples, závodili na saních, 
pálili čarodějnice, vydali se na setkání Sa-
lesiánského hnutí mládeže do Pardubic, 
sledovali Velkou pardubickou, navštívili 
letecký den v Hradci Králové, jezdili do 
tanečních. A samozřejmě také pomáhali 
s organizací akcí v Neratově, sportovali, 
hráli spolu divadlo a byli si dobrými kama-
rády. Již podruhé za nimi přijeli studenti 
DAMU ze sdružení Jiné jeviště, aby s nimi 
nacvičili divadelní představení, které se-
hráli nejen v Neratově, ale i v pražském 
divadle DISK.

Kultura 

Pořádali jsme řadu koncertů, řemeslné 
jarmarky, divadelní představení i duchov-
ní akce. Pod prosklenou střechou našeho 
kostela vystoupily Litomyšlské pěvecké 
sbory a Litomyšlský symfonický orchestr, 
kapela 27, sbory Corale, Radost-Praha
a Campanula, akordeonový orchestr ze 
ZUŠ Žamberk, folklorní představení na-
bídly soubory z Pardubic. Opět jsme se 
zapojili do cyklu putovních koncertů Ad-
vent mezi horami.

Sdružení Neratov oslavilo v září roku 
2012 již 20 let své činnosti. Jako neče-
kaný dar obdrželo jedno druhé a jedno 
první místo v Ceně sociálních služeb 
Královéhradeckého kraje a o měsíc poz-
ději byly naše chráněné dílny vyzname-
nány certifikátem Práce postižených. 

Sociální projekty

Dále jsme rozvíjeli své chráněné dílny – 
vznikala nová pracovní místa, díky podpo-
ře nadací i jednotlivců jsme mohli zakou-
pit nové nástroje a pomůcky, zlepšovali 
jsme kvalitu produktů a služeb chráně-
ných dílen. Celkem jsme zaměstnávali 
téměř 50 lidí s postižením.

Snažili jsme se podporovat i další sociální 
aktivity, zapojili jsme se proto do organiza-
ce Tříkrálové sbírky Charity ČR a do cha-
ritativního Běhu naděje, podpořili jsme 
také myšlenku výstavby školy v Indii.

Chráněné dílny

Všech šest našich dílen rozšiřovalo a zlep-
šovalo své služby, což se odrazilo i ve zís-
kání certifikátu Práce postižených. Kope-
ček vyráběl filcové pomněnky pro Linku 
bezpečí, Naděje nabízela vnitřní čištění 
aut a produkty ze zahrady, Kuchyň začala 
péct domácí vánočky a prodávat knedlíky. 
Naše výrobky se objevily v obchůdku v ne-
dalekém Žamberku. Chráněným dílnám 
Kopeček se navíc dostalo podpory České 
televize, která jim věnovala výtěžek čtvr-
tého Adventního koncertu ČT. Dílny se tak 
budou moci rozrůst a vytvořit nová pra-
covní místa pro lidi s postižením. Úspěchy 

Samostatnou kapitolou byly srpnové Ne-
ratovské poutní slavnosti, jejichž tradice 
sahá až do 17. století. V roce 2012 nabíd-
ly duchovní program, řemeslný jarmark, 
charitativní Běh naděje, dvoukoncert sku-
piny Oboroh a Filharmonie Hradec Krá-
lové, koncerty písničkářů a kapely Sbor
z hor, divadlo Oskar a růžová paní i před-
stavení lidí s postižením s názvem Ces-
ta kolem světa za 14 dní. Během pou-
ti vznikla i nová hliněná pec u potoka.

Duchovní život

Římskokatolická farnost v Neratově se 
pustila do opravy střechy na zchátralém 
kostele sv. Jana Nepomuckého v zaniklé 
vsi Vrchní Orlice, kapličku na Černé Vodě 
ozdobil nový obraz Panny Marie. Konaly 
se tradiční poutní mše svaté v okolních 
kostelích a kaplích, zopakovali jsme i my-
sliveckou svatohubertskou mši. Náš pan 
farář Josef Suchár odletěl do Indie slav-
nostně otevřít nový kostel, kam putovaly 
i sochy Josefa a Marie, „sourozenci“ so-
chy Neratovské Madony z neratovského 
kostela.

Neratov v médiích

Nevyhýbal se nám ani zájem médií. Kro-
mě článků v regionálním tisku šlo i o vět-
ší pořady. Objevili jsme se v Událostech
a v Křesťanském magazínu České tele-
vize, o panu faráři pojednával díl z cyklu 
Liga výjimečných Brněnské televize, věno-
ván nám byl celý čtvrtý Adventní koncert 
České televize a k 20 letům nám v samo-
statném pořadu popřál Český rozhlas 

Hradec Králové. V internetovém hlasová-
ní na portálu ihned.cz byl Neratov zvolen 
třetím nejkrásnějším městem republiky. 
Největší úspěch však bezesporu sklízel 
náš videoklip, který s námi, o nás a pro 
nás natočili Tomáš Kratochvíl a Hedvika 
Řezáčová, kde zní hudba složená speci-
álně pro Neratov a v němž všichni z Ne-
ratova alespoň krátce účinkují a tančí.

Od roku 2010 také pravidelně vydáváme 
vlastní měsíčník Nově v Neratově. Ten 
zasíláme stálým odběratelům (přihlásit 
se k nim můžete na nove@neratov.cz), 
vyvěšujeme jej v Neratově a na 
www.neratov.cz.

2012



HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ NERATOV VÝROK AUDITORA2012 2012

V roce 2012 se nám podařilo 
dosáhnout v našem hospoda-
ření zisku. Ten byl použit na 
úhradu úvěrů z minulých let, 
veškeré získané peníze naše 
sdružení vždy vrací do provo-
zu svých sociálních aktivit. 
Za pomoc a finanční podpo-
ru děkujeme všem dárcům 
a podporovatelům, jednotliv-
cům, nadacím, firmám i stát-
ním úřadům.

Informace o hospodaření v roce 2012

Náklady /19 158 tis. Kč/

Výnosy /19 668 tis. Kč/

Výsledovka roku 2012 (v tis. Kč)

Příjmy a výdaje za rok 2012

Náklady     19 158
Spotřebované nákupy   5 469
Služby     2 069
Osobní náklady    9 827
Daně a poplatky    16
Jiné provozní náklady   424
Odpisy a opravné položky provozních nákladů 1 353

Výnosy     19 668
Tržby za vlastní výrobky   893
Tržby z prodeje služeb   6 875
Tržby za zboží    2 217
Přijaté příspěvky a dary (FO, PO, nadace) 1 450
Provozní dotace    7 063
Jiné ostatní výnosy    1 170

Hospodářský výsledek   510

AKTIVA 
Dlouhodobý majetek  36 098
Dlouhodobý nehmotný majetek 272
Dlouhodobý hmotný majetek 46 950
Dlouhodobý finanční majetek 15
Opravy k dlouhodobému majetku -11 139
Krátkodobý majetek celkem 2 735
Zásoby    831
Pohledávky   1 635
Krátkodobý finanční majetek 226
Jiná aktiva celkem   43
Aktiva celkem   38 833

PASIVA 
Vlastní zdroje celkem  31 663
Vlastní jmění   27 583
Výsledek hospodaření  510
Nerozdělený zisk z minulých let 3 570
Cizí zdroje celkem   7 170
Dlouhodobé závazky  4 168
Krátkodobé závazky  2 970
Jiná pasiva celkem   32
Pasiva celkem   38 833



NAŠI SPONZOŘI A PODPOROVATELÉ V ROCE 20122012
Dárci v roce 2012:

ALZA.CZ, Baránková Hana, Barták Josef, Beneš Ja-
roslav, Běťák Ludvík PHDr., Borková Jana, paní Boř-
ková MUDr., Buba Marek, Burešová Irena, Burešová 
Iva Ing., Cabicar František, Cerman Jiří, pan Cihelník, 
paní Čadková, Čadková Ludmila Ing., Čiernik Ján, 
Čizmarková Milena, ČSOB, Dědeček Ladislav Ing., 
Diepold Karel, Dneboská Lenka Mgr., pan Doleček, 
Domšová Václava, Dušáková Hana, Dušková Julian-
na, Dvořáček David, Erber Walter, Faltus Antonín, 
Farní charita Neratov, Floriánová Věra, Forejt Vojtěch, 
Formánek Petr, Francová Veronika, Gabrielová Anna, 
Gronychová Marcela, Habasová Helena, Hajíčková 
Ivana, Hájková Anna, Hanke Radim, HaS Lanškroun, 
Havelková Jitka, Havlíková Bronislava, Herian Milan, 
Herynek Zbyněk Mgr., Hudouskovi, Holík Jiří Ing., Hol-
puchovi, Holub Martin, Hrnčíř Zbyněk, Hyršl Miloš, 
Iffland Markéta Ing., ISOLIT-BRAVO, Jakubská Mar-
cela, Jalůvková Stolarská, Janik Jiří, Jílek Petr, Josef 
Kvapil, Klíma Zdeněk, Klimeš Ludvík, KlinNeuro s.r.o., 
Kobza Martin, Koláčková Jana, Kolmanová Božena, 
Kopecký Jan, Kopecký Martin, Kotyza Pavel, Krejča 
Josef, Krejčí Vladimír, Kubátová Anna, Kuchařová Len-
ka, Kunst Bohumír, Kvapil Jan, Lammelová Alexandra, 
Levinský Milan, Loučka Martin, Máchová Božena, 
Mareček Stanislav, Marečková Ivana, Marková Libu-
še, Menc Jan, městys Kunvald, Mohylová Daniela, 
Nadace VIA, Nadační fond nadaných, Navarová Olga, 
Němcovi, Neškudlová Jana, Novák Petr Ing., Novákovi 
Iva a Zbyněk, Nové Město nad Metují, Novotný Luděk 
MUDr., obec Bartošovice, Obec Maletín, Ort Jaroslav, 
Otčenášková MUDr., Pech Václav, Pechar Jan, Petrů 
Jana a Zdeněk, Plesivel Bohuslav, Poháněl Jan, Po-
korný Bohuslav, Policarová Jarmila, Procházková Ra-
doslava, Prokeš Josef, Pučalíková Petra, Randu Moj-
mír MUDr., Reichl Tomáš, Rezková Ludmila, Richterek 
Oldřich, Rokos Kamil, Rozehnal Karel, Rufferová Len-
ka PharmDr., Ryšavý Milan, Římskokatolická farnost 
Neratov, Schejbal Jan a Dita, Singerová Eva, Siprová 
Petra, Smejkal Vojtěch, Soukal Stanislav, Strakoš 
Zdeněk, Stráníková Veronika, Stránská Alena, Sucho-
melová Marie MUDr., Sýkora Jan, Šafařík Jan, Šeba 
Petr, Šilhánek Vojtěch, Šmídovi, Špačková Alena, 
Šperka Petr, Štraubová Lenka Ing., Tammer Jiří, pan 
Teller, paní Tomaštíková, Tulej Ondřej, Turková Lenka, 
UniCredit Bank, Valdhansová Hana Ing., Veselá Jele-
na MUDr., Vik Josef, Vojáček Jiří Mgr., Voříšková Jana 
Ing., Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, Wagner 
Václav, Wagnerová Jana, Zámečník Petr

¬ chráněná dílna Naděje 
(vedoucí Marie Malíková)
¬ chráněná dílna Pradlenka 
(vedoucí Marie Malíková)
¬ rekreační Chata Neratov 
(vedoucí Veronika Suchárová)
¬ Neratovský obchod 
(vedoucí Vendula Malíková)
Kdy a proč jsme vznikli a co bylo potom?
Sdružení oficiálně vzniklo 11. září 1992. 
Stalo se tak na popud pana faráře Josefa 
Suchára s cílem obnovit život v opuštěné vsi 
Neratov. Tato původně německá ves byla po 
válce vysídlena, po roce 1989 zde žili jen tři 
lidé. Josef Suchár s přáteli se sem rozhodli 
znovu přivést život a pomáhat zde lidem
s postižením. Do Neratova se postupně 
nastěhovaly pěstounské rodiny, byly opra-
veny budovy, založeny různé chráněné dílny
a chráněné bydlení pro lidi s mentálním 
postižením, pro větší soběstačnost vznikla 
společná jídelna a obchod s poštovnou. Aby 
Neratov nebyl izolovaný, zřídili jsme rekreač-
ní chatu a začali pořádat duchovní a kultur-
ní akce. Postupně byl opraven místní zchát-
ralý kostel a za jeho pohnutým příběhem
a unikátní prosklenou střechou začali přijíž-
dět turisté. Pomohli jsme také otevřít místní 
hospodu a založit farmu nedaleko Nerato-
va, pod kostelem byl vysazen sad ze stro-
mů z původního místního genofondu. Do vsi 
znovu začali jezdit němečtí rodáci, vysídlení 
v roce 1946.

V současné době zde žije více než 50 osob, 
fungují tu ubytovací a stravovací služby, žijí 
a pracují lidé s postižením, otevřen je ob-
chod i hospoda. Během roku se koná řada 
akcí, Neratov žije a rozkvétá. Hlavní zásluhu 
na tom mají lidé s postižením, kteří tu pra-
cují, pečují o čistotu a o zeleň, vaří, rozví-
její tradiční řemesla, prezentují své výrobky
a chápou Neratov jako svůj domov.

Občanské sdružení, nezávislé, nepolitic-
ké, nestátní a dobrovolné společenství 
se společnými cíli, vizemi a hodnotami, 
založené 11. září 1992 a působící v Ne-
ratově v Orlických horách (část obce 
Bartošovice v Orl.h.). 
Jaké jsou naše cíle?
¬ Obnova kdysi vysídlené vsi Neratov a pl-
nohodnotného života v ní, rozvoj poutního 
místa smíření, oživení duchovního i kultur-
ního života, záchrana drobných památek a 
péče o krajinu.
¬ Pomoc lidem s postižením, provoz chráně-
ného bydlení a chráněných dílen.
¬ Podpora místních pěstounských rodin.
Kolik nás je?
Sdružení má 26 členů (k 31.12.2012), kteří 
volí členy Rady sdružení (statutární orgán)  
a Revizní komise (kontrolní orgán). Rada si 
volí předsedu, jenž se stává statutárním zá-
stupcem sdružení.
Máme sedm různých středisek, z nichž kaž-
dé má svého vedoucího. Ti se pravidelně 
scházejí na poradách a jsou odpovědní 
Radě sdružení.
Ke konci roku 2012 mělo sdružení 68 za-
městnanců, z toho 45 s postižením.
Kdo nás vede?
Členové Rady sdružení (k 31.12.2012)
¬ Dominik Malík
¬ Jana Němcová (předsedkyně)
¬ Josef Suchár
¬ Petr Suchár
¬ Andreas S. Weiser
Členové Revizní komise (k 31.12.2012)
¬ Jana Klimešová
¬ Antonín Nekvinda (předseda)
¬ Pavel Rezek
Naše střediska a jejich vedoucí
(k 31.12.2012)
¬ chráněné bydlení Domov 
(vedoucí Klára Kadlecová)
¬ chráněná dílna Kuchyň 
(vedoucí Veronika Suchárová)
¬ chráněné dílny Kopeček 
(vedoucí Romana Bukáčková)

Dlouhodobí podporovatelé: 

Další sponzoři a podporovatelé
v roce 2012:

O NÁS 2012
Kdo jsme

Ladislav
Dědeček

Maso uzeniny 
Miroslav Keprta

Velkoobchod nápoji 
Radovan Peterka



2012 Co všechno děláme?
Kopeček má zhruba 30 zaměstnanců, z toho
asi 25 s postižením. V roce 2012 našili 
14 tisíc kusů filcových pomněnek pro Linku 
bezpečí a vyrobili bezpočet hrnečků, ošatek, 
koberců či látkových hraček. S úpravou pro-
stor dílen pomáhalo přes 100 dobrovolníků 
ze společnosti Telefónica O2. Díky obci Bar-
tošovice v Orl.h. byla položena nová silnice 
až k dílnám. Ve spolupráci s obyvateli obce 
a Nadací Via se Kopeček pustil do vytvoře-
ní turistické stezky „Cesta po vsi“. Výrobky 
dílen jsou v prodeji na Alza.cz, v mnoha in-
focentrech v okolí a v několika obchodech, 
členové Rotary Clubu Hradec Králové je kaž-
doročně prodávají na královéhradeckých 
Slavnostech královny Elišky.
Kopeček má své vlastní stránky s katalo-
gem výrobků – www.kopecek.neratov.cz

Chráněná dílna Naděje
Krátce řečeno se Naděje stará o krásu Ne-
ratova. Na starost má vnitřní i vnější úklid, 
péči o zeleň, seká trávu, udržuje čistotu
v budovách sdružení, své služby nabízí 
i rekreačním chatám a chalupářům v okolí. 
V zimě prohrnuje sníh, v sezoně se věnuje 
místnímu zahradnictví, pěstuje a prodává ze-
leninu, sazenice, byliny a květiny – sice bez 
certifikátu BIO, ale zaručeně bez umělých 
hnojiv. Naděje zajišťuje i kompletační práce 
pro firmy z okolí.
V roce 2012 se Naději podařilo výrazně zvý-
šit prodej výpěstků ze zahradnictví, začala 
také dodávat krásné květiny na výzdobu 
neratovského kostela. Za dary ve formě se-
men a sazenic i zahradní techniky děkuje 
velkým i malým dárcům.

Chráněná dílna Pradlenka
Nejmladší neratovská chráněná dílna na-
bízí služby malé prádelny. Pere, suší, žehlí, 
mandluje a vyspravuje prádlo pro naši re-
kreační chatu, chaty v okolí, turisty i místní 
chalupáře.
V roce 2012 Pradlence přibyli další zákaz-
níci z okolí – její dobrá pověst se pomalu 
šíří do okolí a zaměstnancům dílny to dělá 
velkou radost.

Chráněné bydlení Domov
Domov poskytuje ubytování a přátelské ro-
dinné prostředí 25 dospělým lidem s lehkým 
mentálním postižením. Pomáhá jim s kaž-
dodenními problémy, řeší nezaviněné dluhy 
některých z nich. Obyvatelé Domova mají 
zajištěnu práci v některé z chráněných dílen, 
mohou využívat nabídku arteterapií a muzi-
koterapií, školení asistenti pro ně pořádají 
výlety a sportovní aktivity. Lidé s postižením 
se také aktivně podílejí na dění v Neratově.
V roce 2012 Domov zaměstnával 8 zaměst-
nanců. Díky štědrosti firem, úřadů, nadací
i soukromých dárců získal nové postele, lůž-
koviny i mnoho vánočních dárků pro své oby-
vatele. Domov byl oceněn druhým místem
v Ceně sociálních služeb Královéhradecké-
ho kraje. Našli se také první dobrovolníci, 
kteří organizují volnočasové aktivity pro oby-
vatele našeho chráněného bydlení (chcete-li 
se přidat, napište na domov@neratov.cz).

Chráněná dílna Kuchyň
Kuchyň zajišťuje stravování obyvatel i ná-
vštěvníků Neratova, zaměstnanců sdružení 
i chalupářů z okolí. Nabízí také občerstvení 
pro turisty či svatby a rodinné oslavy, peče 
vánočky, velikonoční mazance a poutní ko-
láče, prodává domácí knedlíky.
Kuchyň zaměstnává okolo 9 zaměstnanců,
z toho 7 s postižením. V sezoně denně navaří 
až 100 snídaní, 120 obědů a 100 večeří, ob-
čerstvuje zájezdy poutníků. V zimě roku 2012 
napekla 230 vánoček a v létě navařila asi 
300 houskových knedlíků pro dětský tábor.

Chráněné dílny Kopeček 
Pod názvem Kopeček se schovávají hned 
tři chráněné dílny – keramická, košíkářská 
a tkalcovská. Sídlí v Bartošovicích v Orl.h.
v bezbariérových prostorách bývalého stat-
ku a kromě výrobků na prodej nabízejí i ex-
kurzi s ukázkami řemesel, během roku po-
řádají řemeslné jarmarky, organizují didak-
tické programy pro školy na hradě Litice, 
jezdí na jarmarky v okolí. 

Obchod v Neratově
Obchod s poštovnou funguje od roku 2001 
a nabízí sortiment smíšeného zboží, pohle-
dy a suvenýry pro turisty, prodává výrobky 
našich chráněných dílen, prezentujeme
v něm také práci řemeslníků z okolí a propa-
gujeme výrobky s certifikátem Orlické hory 
– Originální produkt. 
V roce 2012 měl obchod jednu prodavačku 
a v sezoně jednoho brigádníka. Jeho pravi-
delní i jednorázoví zákazníci si chválili široký 
sortiment, za velký úspěch považujeme i to, 
že se prodejnu v malé vsi daří již několik let 
udržet. Za rok do obchodu zavítalo 23 100 
osob, nejčastěji se kupovaly rohlíky, chléb
a pivo, ale také Neratovské oplatky. Krabi-
ček s nimi se prodalo přesně 3149!
Chata Neratov
Rekreační chata pod kostelem nabízí uby-
tování v pokojích s vlastním sociálním za-
řízením, vhodná je jak pro jednotlivce, tak 
pro rodiny s dětmi, školní či firemní kolektivy 
nebo pro duchovní cvičení. V chatě jsou dvě 
herny, společenská místnost a vybavené ku-
chyňky. Chata a její návštěvníci dávají práci 
chráněným dílnám Naděje, Pradlenka a Ku-
chyň, které se starají o čistotu pokojů a lož-
ního prádla a o stravování ubytovaných.
V roce 2012 jsme u chaty dokončili úpravu 
parkoviště, do společenské místnosti přibyly 
nové židle, nová je i trampolína u chaty, ven-
kovní nábytek, markýza nad ohništěm a zaří-
zení v dětské herně. Díky nadšeným studen-
tům DAMU stojí od léta u chaty také venkovní 
pec na pizzu.

Obnova kostela v Neratově a sakrálních 
památek v okolí
Ve spolupráci s místní římskokatolickou far-
ností usilujeme o záchranu a opravu poniče-
ných sakrálních staveb v okolí, především se 
ale podílíme na pokračujících opravách kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově. Od 
roku 1992 se z poničených obvodových zdí 
znovu stal kostel s částečně prosklenou stře-
chou, opravenou podlahou, kůry, osvětlením 
a pravidelným duchovním i kulturním progra-
mem. Stále je však co opravovat.

Plány na rok 2013
¬ udržet a zvyšovat počet zaměstnanců, 
především lidí s postižením (například rozší-
řením chráněných dílen Kopeček) 
¬ zlepšovat hospodaření sdružení, lépe využí-
vat dotace a být úspěšnější v nabízení náhrad-
ního plnění, nalézt strategického partnera
¬ přivést do Neratova více dobrovolníků, 
kteří se budou podílet na rozvoji vsi nebo se 
věnovat lidem s postižením
¬ rozvíjet nabídku lokálních produktů z na-
šeho zahradnictví
¬ šetřit vodou a energiemi
¬ pravidelně pořádat kulturní akce a přivá-
dět do Neratova nové poutníky a turisty
¬ zlepšit prostor pro odpočinek návštěvníků 
Neratova

Dlouhodobé plány
¬ pracovat na trvalé udržitelnosti života
v Neratově (z hlediska ekonomického i eko-
logického)
¬ zavádět principy sociálního podnikání
a vracet případný zisk zpět do sociálních ak-
tivit v Neratově
¬ vybudovat zázemí pro děti s postižením
¬ zřídit domov pro seniory s pobytovou a te-
rénní službou
¬ rozšiřovat nabídku aktivit a služeb pro 
turisty a nabídku služeb a výrobků pro ob-
chodní partnery
¬ nabízet lokální produkty, řemeslné výrob-
ky, plodiny, maso, vejce ap.
¬ vybudovat budovu multifunkčního centra 
s jídelnou, ubytovacími kapacitami a mini-
pivovarem, která by přinesla nová pracovní 
místa pro lidi s postižením
¬ pokračovat v obnově kostela v Neratově
i kostelů a drobných památek v okolí
¬ podílet se na dalších sociálních projek-
tech a aktivitách jiných organizací

PLÁNY DO BUDOUCNA 2012



2012

Podpořte nás

¬ finančním darem na účet č. 79 79 79 79 79 / 2700 (UniCredit Bank)

¬ materiálním darem (kancelářské, hygienické a úklidové potřeby, 
pracovní pomůcky a nástroje)

¬ využitím našich služeb (ubytování, stravování, úklid, praní prádla, 
výrobky chráněných dílen, sekání trávy aj.)

¬ dobrovolnictvím (pomoc s organizací akcí, volnočasové aktivity

s lidmi s postižením)

Kontakt
Sdružení Neratov, o.s.
Bartošovice v Orl.h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl.h.
Tel.: +420 494 599 157
E-mail: sdruzeni@neratov.cz
Web: www.neratov.cz
Bankovní účet: 79 79 79 79 79 / 2700 
(UniCredit Bank)
IČ: 46456970
DIČ: CZ46456970
Navštivte také: 
www.kopecek.neratov.cz, www.chataneratov.cz
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Jsme vám sympatičtí? Staňte se členem Klubu neratovských andělů! 
Klub sdružuje všechny, kdo nám fandí a chtějí nás podpořit. Členům 
nabízíme pravidelné informace o naší činnosti a chystaných akcích, jed-
nou ročně setkání v Neratově a každý rok nového anděla z našich chrá-
něných dílen. Uvítáme, pokud nás finančně podpoříte zřízením trvalého 
příkazu, potěší nás i malá částka (50 či 100 Kč), se kterou můžeme 
pravidelně počítat. Klub funguje od roku 2003 a sdružuje okolo 200 
andělů. Další informace a přihlášku najdete na www.neratov.cz.

Podnikáte? Prodávejte na svém e-shopu naše výrobky nebo odběrem 
našich výrobků a služeb uplatněte náhradní plnění. Vyberte si z našich 
výrobků a služeb! Nabízíme také drobné kompletační práce a zajistíme
i jednoduché administrativní úkony. Řekněte si o leták a o nabídku pří-
mo pro vás – mail antonin@neratov.cz, tel. +420 603 558 260.


