VÝROČNÍ ZPRÁVA
za rok 2017
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1 Úvodní slovo
Česká asociace dětské jógy má za sebou pět let
úspěšného fungování. Za tuto dobu si vytvořila dobré jméno
nejen mezi jógovou komunitou, ale i širokou odbornou
i laickou veřejností.
V roce 2017 proběhlo několik personálních změn.
S platností od července odstoupili ze svých funkcí Mgr. Olga
Tajovská ze správní rady a Jan Tajovský z dozorčí rady. Novými
členy byly zakladateli jmenovány MUDr. Aneta Králová do
správní rady a RNDr. Karolina Marešová do rady dozorčí.
V roce 2017 jsme nově nabídli vzdělání v oblasti jógy pro
teenagery. Vyslyšeli jsme tak velkou poptávku po rozšíření
věkové kategorie dětí, na které se zaměřujeme v našich
vzdělávacích programech. Zároveň jsme věkově rozdělili
seminář Metodika cvičení dětské jógy na děti předškolního
a mladšího školního věku.
V září jsme uspořádali již tradiční Setkání cvičitelů dětské
jógy. Kromě nabídky různých workshopů jsme si vzájemně
předávali vlastní zkušenosti a formou supervize řešili
konkrétní témata jednotlivých lektorů.
Společně s FN Motol pokračujeme ve spolupráci na
projektu Malá Jóga, kdy díky námi vyškoleným lektorům
pomáháme zajišťovat vhodnou pohybovou aktivitu
onkologicky nemocným dětem. Více informací je možné najít
na www.malajoga.com.
Velký dík patří všem, kteří se podílí na fungování České
asociace dětské jógy, od administrativy, přes lektory
a zájemce o naše vzdělávací semináře, po novináře, které
zajímá téma dětské jógy a zdravého životního stylu.

Hanka Luhanová
Ředitelka
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2 Kontaktní informace
Název organizace: Česká asociace dětské jógy, o.p.s.
Číslo a datum registrace: společnost zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností
vedeném u Městského soudu v Praze oddílu O, vložce 880 ke dni 22. 2. 2012.
Adresa: Římská 678/26, 120 00 Praha 2
Statutární zástupce: Bc. Hana Luhanová
IČ: 24218294
Kontakt: email: info@cadj.cz, tel. 776 304 917, www.cadj.cz
Bankovní spojení: číslo účtu: 2700263601/2010
číslo EUR účtu: 2601373944/2010, IBAN: CZ5320100000002601373944
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3 Idea, poslání a hlavní činnosti organizace
Česká asociace dětské jógy, o.p.s. (dále jen asociace) byla založena především s cílem
propagace a šíření učení dětské jógy a všech aktivit, které s využíváním specifických
prostředků jógy vedou k všestrannému harmonickému rozvoji dětí, ať už fyzickému nebo
osobnostnímu.
Mezi hlavní činnosti asociace patří organizování kurzů a školení dětské jógy pro
pedagogické pracovníky, pracovníky ve zdravotnictví i veřejnost, vytváření metodiky k učení
dětské jógy, podpora cvičení s dětmi se zdravotními obtížemi, spolupráce s odborníky
a odbornými organizacemi, které mají obdobné cíle, a to na území České republiky
i v zahraničí.
Důležitým aspektem fungování asociace je sdružování učitelů dětské jógy, nejen
pomocí platformy webových stránek a sociálních sítí, ale i pořádáním pravidelných setkání,
supervizí nebo workshopů, kde lektoři mají možnost sdílet své zkušenosti a znalosti.
Asociace publikuje kromě odborných i populárně naučných článků také publikace
k jednotlivým seminářům. V budoucnu bychom se rádi zaměřili na vydávání publikací pro
veřejnost na téma možnosti zařazení dětské jógy do běžných aktivit dětí, jak pracovat
s dětmi se sníženou pozorností či dalšími specifiky.
V neposlední řadě se asociace snaží o vytváření informační sítě zaměřené na přenos
zpráv a zkušeností mezi Českou asociací dětské jógy, laickou i odbornou veřejností a dalšími
organizacemi v České republice i v zahraničí.
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4 Činnost v roce 2017
Semináře
V roce 2017 uspořádala Česká asociace dětské jógy 27 odborných seminářů, z toho
jeden rekvalifikační (Instruktor jógy) a dalších 17 akreditovaných MŠMT v programu DVPP.
Speciální programy vzdělání v oblasti dětské jógy byly vytvořeny např. pro organizaci Člověk
v tísni, FN Motol, kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství; pedagogická centra atp.
Semináře se konaly kromě Prahy v Brně, Hradci Králové a Liptovském Mikuláši (SR)
a zúčastnilo se jich přes 500 osob.
Setkání cvičitelů ČADJ
V září proběhl 4. Setkání cvičitelů dětské jógy, jehož cílem je především vytváření komunity
cvičitelů dětské jógy, předávání zkušeností a supervize. Kromě toho bylo součástí setkání
několik workshopů vedených odborníky na témata: Zdravotní aspekt, cvičení jógy s dětmi,
Relaxační příběhy pro děti, Základy jógové akrobacie, Jak na jógu s pro maminky s dětmi
a Využití básniček v dětské józe.
Malá jóga
Ve spolupráci s MUDr. Anetou Královou z FN Motol, kliniky rehabilitace
a tělovýchovného lékařství s Hankou Luhanovou vznikl projekt Malá, jehož cílem je zajistit
onkologicky nemocným dětem z celé České republiky vhodnou pohybovou aktivitu pod
vedením zkušených lektorů i v době mimo hospitalizaci v nemocnici, jako prevenci ztráty
fyzické kondice, svalové atrofie, polyneuropatie, dechových a psychických obtíží. Česká
asociace dětské jógy napomáhá s projektem především administrativním zázemím
a školením lektorů jógy.

Setkání ČADJ a Malé Jógy 2017
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5 Zpráva o hospodaření
Rozvaha a výkaz zisků a ztrát jsou v Příloze č. 1 této zprávy.
Používané účetní metody, obecné účetní zásady a způsoby oceňování
Příloha k účetní závěrce je zpracována v souladu s Vyhláškou 504/2002 Sb., kterým se
stanoví obsah účetní závěrky pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti
není podnikání. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky (účetní
doklady, účetní knihy a ostatní účetní písemnosti) a z dalších podkladů, které má účetní
jednotka k dispozici.
Česká asociace dětské jógy, o.p.s. vede podvojné účetnictví. Ve sledovaném období
vedla účetnictví a sestavila účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními
zásadami. Ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným změnám ve
způsobu oceňování, odpisování ani postupů účtování.
Způsob ocenění majetku
Společnost nevykazuje žádné zásoby. Dlouhodobý hmotný majetek pořízený za úplatu
je oceněn pořizovací cenou. Ocenění reprodukční cenou nebylo použito. V účetním období
roku 2016 nebyly tvořeny žádné opravné položky. Odpisový plán účetních odpisů
dlouhodobého majetku vychází z metod stanovených zákonem o daních z příjmů.
U movitého majetku je použita metoda rovnoměrného odpisování, u nemovitého majetku
metoda rovnoměrných odpisů. Pro přepočet cizích měn na CZK používá účetní jednotka
denní kurzy dle kursového lístku ČNB.
Doplňující informace k rozvaze a výkazu zisku a ztráty
Česká asociace dětské jógy, o.p.s. nevlastní žádné zásoby ani dlouhodobý majetek.
Společnost neprovádí výzkumnou činnost ani vývoj. Společnost ve sledovaném účetním
období nevytvářela žádné rezervy. Společnost nepoužívá ke svému financování žádné
bankovní ani jiné úvěry. Statutárnímu orgánu nebyly v roce 2017 poskytnuty žádné záruky
ani jiná plnění. Společnost ve sledovaném období měla 2 zaměstnance. Společnost
nevykazuje podíly na základním kapitálu v jiných společnostech. Společnost neuzavřela
žádné ovládací smlouvy ani smlouvy o převodech zisku. Společnost nemá závazky kryté
podle zástavního práva ani závazky nezachycené v rozvaze.
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6 Lidé
Zakladatelé: Bc. Hana Luhanová, Ing. Tomáš Luhan
Statutární orgán - ředitelka: Bc. Hana Luhanová
Správní rada:
Předsedkyně: Mgr. Olga Tajovská
Člen: Kateřina Pečová
Člen: Ing. Tomáš Luhan
Dozorčí rada:
Předseda: Jan Tajovský
Člen: Marja Annemiek Volemanová
Člen: Jiřina Tejkalová
Tajemnice: Michaela Kobrlová

Foto: Pavel Ovsík 2017
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