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SLOVO NA ÚVOD 

 

Dámy a pánové, 
 
je moji milou povinností shrnout pro Vás další rok 
fungování organizace Vrátka. Když se ohlédnu zpátky, 
zdá se mi, že jsme z malého novorozeně skočili rovnou 
do puberty. Lidé přicházeli, ale i odcházeli. Všichni 
jsme se toho museli hodně naučit, postavit se mnoha 
neznámým a překonat nejednu obtíž. 
Velkým zlomem byla účast v akceleračním programu 
IMPACT FIRST, který nás velice obohatil a posunul v 
oblasti sociálního podnikání. 
 
Během léta jsme rozjeli projekt Kavárna v Pohybu, 
který byl z řad veřejnosti, hodnocen velice kladně. 
 
Na závěr bych chtěla moc poděkovat našim 
zaměstnancům, kteří se velkou částí podílejí na 
rozkvětu Vrátek. A v neposlední řadě nesmím 
zapomenout na naše partery a městu Třebíč, kteří za 
námi stojí a podporují nás. 

 

Br. Irena Rybníčková 

předsedkyně  

 

 

 

 

 

 

 



ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Vrátka, z. s., L. Pokorného 56/19, 674 01 Třebíč - Zámostí 

IČ: 22681841 

Statutární zástupce:  Bc. Irena Rybníčková, předsedkyně 

Kontakt: tel.: 737 565 011, email:rybnickova.irena@vratka.cz 

www.vratka.cz, info@vratka.cz 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE 

Organizace Vrátka od roku 2008 pomáhá zajišťovat pracovní uplatnění 

osobám se zdravotním postižením, a to i v několika vlastních 

provozovnách. Dále nabízíme možnost vzdělávání, rekvalifikace a sociální 

službu sociální rehabilitace. Organizace se zúčastňuje řady společenských 

akcí, na kterých prodává nejen občerstvení z vlastní kavárny, ale také 

výrobky z chráněné dílny a tím prezentuje práci handicapovaných. 

 HLAVNÍ CÍLE ORGANIZACE 

 zajištění činnosti informační, poradenské a publicistické, zaměřující 

se na informování zdravotně postižených občanů regionu o možnostech 

uplatnění na trhu práce, 

 zajištění podporovaného zaměstnávání a prac. rehabilitace zdr. 

postižených občanů, 

 motivace, aktivizace a osobnostní rozvoj občanů se zdravotním 

postižením, 

prosazování práv a zájmů osob se zdravotním postižením ve společnosti, 

 integrace osob se zdravotním postižením do běžného života díky zapojení 

do pracovního procesu, a to vytvářením chráněných pracovních míst v 

chráněných provozovnách spolku, 

 přispívání ke kulturnímu a společenskému rozvoji Třebíčska formou 

obnovování a zprostředkování tradic a tradiční rukodělných řemesel 

veřejnosti. 

 

Vrátka z.s. jsou stoprocentním vlastníkem Vrátka Třebíč s.r.o. 

http://www.vratka.cz/


 

 

 

 

 

 

Krámek pod Věží 

Vrátka Třebíč s.r.o. 
 

 

Tato provozovna funguje od roku 2016. Prodejna vznikla 

z našich dvou obchodů Koření a Kytky u Vrátek.  

Můžete si tu zakoupit výrobky z naší výtvarné 

 a šicí dílny či pekárny. Nabízíme Davídkovo koření 

bez soli a glutamátu, bezobalový prodej, sypané čaje, 

sirupy Sedmikráska, zdravou výživu, šité hračky, 

rukodělné výrobky z naší šicí dílny. 

Rozšířili jsme sortiment o kosmetiku značky Botanico. 

Další novinkou jsou bylinné  sirupy Camellus, jejichž 

prodejem podporujeme jinou organizaci zaměstnávající 

lidi s handicapem. 

 

 

 

 

Hasskova 95/19, Třebíč 674 01     www.vratka.cz      kramek@vratka.cz 



 

 

 

 

 

Kavárna Vrátka  

Vrátka z.s. 
 

I v tomto roce jsme pokračovali v provozu kavárny. 

Někteří stávající zaměstnanci přešli na nové provozy, 

ale na druhou stranu mezi kavárníky přišli noví 

zaměstnanci a tím i nová krev. 

V letních měsících se navíc provoz kavárny přesunul 

do prostorů přírodní zahrádky, kterou spolek vlastní 

a vznikla zde Kavárna v pohybu.  Zde se nabízeli pro 

náš spolek větší možnosti, protože kapacita Kavárny 

v pohybu (KVP) převyšuje počty stávajících prostor, 

proto bylo možné zde zrealizovat různá kulturní 

představení a aktivity pro širokou veřejnost.   

KVP rádi navštěvovali různé věkové kategorie a pro 

děti zde byla navíc nachystána trampolína  

a pískoviště. Konec prázdnin a zhoršené počasí nás 

nakonec vyhnal z tohoto letního prostranství a my se 

vrátili zpět do naši „staré dobré“ kavárny. 

Nadále platí, že nabízíme dobroty, které jsou z větší 

části „domov připomínající“.  Zkrátka takové, které 

Vám pekla máma či babička. 

L. Pokorného 42, Třebíč 674 01     www.vratka.cz     kavarna@vratka.cz 



 

 

 

 

 

Pekárna 

Vrátka z.s. 

V pekárně, kterou jsme vybudovali v roce 2016, stále 

pracují lidé s hendikepem. Pekárna nejvíce zásobuje 

svým pečivem převážně Kavárnu, která se nachází 

v sousedních prostorech.  V roce 2017 se nám podařilo 

rozšířit prodej kváskového chleba mimo okres Třebíč a 

začali jsme chléb dovážet i do krajského města 

Vysočiny Jihlavy. Jihlavu zásobujeme 1x týdně a pevně 

věříme, že zakázky budou stále stoupat.   

Dobroty z pekárny mohou pravidelně od roku 2017 

ochutnávat i zaměstnanci Jaderné elektrárny 

Dukovany, kde pro ně cca 6x do roka chystáme ranní 

snídaně. Tyto snídaně se setkaly s velkým ohlasem 

mezi jejich zaměstnanci. A o tom, že tato akce je velmi 

úspěšná hovoří i čísla, kdy se průměrné tržby 

pohybovaly okolo 15tis. Proto bychom touto cestou rádi 

poděkovali Janě Štefánkové, která na nás za Nadaci 

Čez oslovila. 

 

L. Pokorného 42, Třebíč 674 01     www.vratka.cz      kavarna@vratka.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bazárek u Zebry 

Vrátka z.s.  

Kromě oblečení, pro všechny věkové kategorie, nabízí 

obchůdek i například plyšáky, knížky, něco málo 

z keramiky, hračky a jiné zajímavé kousky, které Vám 

peněženku moc neodlehčí.  

Mimo oblečení na běžné nošení zde najdete i třeba módu 

na ples, či pracovní oděvy. 

Oblečení zde můžete nakoupit, ale naopak ho sem i 

můžete donést. Vaše vyřazené věci přebereme a buď dál 

prodáváme nebo zpracováváme v naší tkalcovské dílně, 

kde tu z nich děláme koberečky nebo třeba podsedáky. 

Bazárek U Zebry slouží mimo jiné i jako tréninkové 

pracoviště pro klienty služby sociální rehabilitace. 
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Trafiky 

Vrátka Třebíč s.r.o. 

Trafika PLUS Bráfova 

Nachází se na Bráfově třídě naproti okresnímu 

soudu. PLUS má v názvu proto, protože zde můžete 

koupit mimo denního tisku a kuřáckých potřeb i 

široký sortiment občerstvení či dárkových a 

upomínkových předmětů. Nabídku jsme rozšířili o 

nabídku kávy na cestu. 

 
 

Trafika Nádražní  

Můžete si zde zakoupit denní tisk, kuřácké potřeby 

i drobné občerstvení do vlaku. Během srpna jsme 

rozjeli zkušební provoz Bufetu, kde jsme nabízeli 

kávu s sebou, pečivo z naší pekárny, párky 

v rohlíku, bagety apod. 

 

 

Bráfova 471 a Nádražní, Třebíč 674 01   www.vratka.cz    info@vratka.cz 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedikúra 

Vrátka z.s. 

 

Od roku 2013 provozuje náš spolek vlastní 

 pedikúru. Vybavení jsme získali díky projektu ESF 

Poprvé či znovu.  Během roku 2017  

rozšířila zaměstnanecké řady i Marie Hrdličková,  

díky které jsme získali zakázky v domovech  

pro seniory. Tyto aktivity můžeme nabízet i tam. 

Mezi nabízené služby patří základní pedikúra, 

lakování, modeláž gelem, parafínové zábaly, peeling. 
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Šicí a výtvarná dílna 

Vrátka Třebíč s.r.o. 

 

Šicí dílna se v minulých letech nejvíce soustředila 

na tvorbu výrobků pro náš Krámek pod Věží, prodej na 

trzích a prostřednictvím eshopu. Protože jsme zjistili, 

že konkurence je v této oblasti velká rozhodli jsme se 

spolupracovat s většími firmami, které si u nás mohou 

zadávat práci formou náhradního plnění.  Získali jsme 

zakázku od firmy Mann-Hummel, kdy jsme tvořili 

srdíčka na akci Srdce plné respektu, ale také jsme 

získali zakázky od firmy ČEZ. Zjistili jsme, že bychom 

se měli zaměřit více na takovéto spolupráce a věříme, 

že v roce 2018 na tyto činnosti navážeme.  

S výtvarnou dílnou se účastníme různých akcí nebo 

třeba navštěvujeme Senior point v Třebíči. Tvoříme 

různé květinové výzdoby, malujeme na sklo, tkáme, 

tiskneme na textil, korálkujeme apodobně. 

 

 

 
L. Pokorného 56/19 , Třebíč 674 01   www.vratka.cz    dilna@vratka.cz 



 

 

 

 

 

 

Sociální rehabilitace 

Vrátka z.s 

Vrátka kromě zaměstnávání lidí s handicapem poskytují 

službu sociální rehabilitace.  

Služba je poskytována ZDARMA pro osoby se zdravotním a 

chronickým onemocněním, které se ocitly v nepříznivé 

sociální situaci.  

Sociální rehabilitace tvoří soubor specifických činností 

k dosažení samostatnosti, soběstačnosti klientů. Pomáhá 

jim s rozvojem jejich dosavadních schopností, dovedností.  

Služba je poskytována ambulantně či terénně. Klienti mají 

možnost využívat následující aktivity: individuální 

konzultace, PC klub, vzdělávací aktivity, volnočasové a 

rukodělné aktivity, zaučení se na tréninkových 

pracovištích Kavárna Vrátka a Bazárek U Zebry. 

Od roku 2016 je služba spolufinancována evropským 

sociálním fondem prostřednictvím OPZ a krajem Vysočina. 
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Přírodní zahrádka 

Vrátka z.s. 

V budově na ulici L.Pokorného 19 mají Vrátka své 

sídlo, ale i krásnou zahrádku ukrytou v zadním 

traktu. Průchodem se dostanete do uzavřeného prostoru 

původního dvoru, kde kdysi bývali ustájeni koně a 

který byl šikovností Vrátek přebudován na 

odpočinkový prostor na přírodní zahrádku. Zahrádka je 

plná zeleně, bylinek, kytiček, domečků po hmyz či 

pítkem pro ptáčky, uvidíte vodní hladinu s vážkou a 

uslyšíte zurčící potůček. Zahrádku využívají Vrátka 

pro sociální rehabilitaci, kdy si klienti díky 

neúnavné práci osobní asistentky utrhnou dozrálou 

jahodu, vyplejí záhonek a pro svoji maminku uvážou 

kytičku levandule.  V letních měsících zahrádka 

skýtá svůj prostor pro Kavárnu V Pohybu, kdy 

zaměstnanci Kavárny Vrátka nabízí čerstvé 

občerstvení z naší Pekárny. Zahrádka přesahuje do 

mnoha využití. 

 

L. Pokorného 56/19 , Třebíč 674 01      www.vratka.cz      info@vratka.cz 



 

 

 

 

 

 

 

Šatna 

Vrátka z.s. 

V Třebíči se nachází Lékařský dům, známý 

jako Poliklinika.  

Zde máme možnost provozovat sezónně šatnu 

pro pacienty a návštěvníky. 

V létě z šatny děláme obchůdek s dárkovým 

zbožím a rukodělnými výrobky z našich 

provozoven. 

 

 

 

 

 

 
Poliklinika Vltavínská, Třebíč 674 01   www.vratka.cz  info@vratka.cz 



Astrologie 

Ve školním roce  

2016 -2017 jsme opět  

otevřeli  astroškolu  

pod vedením Ondřeje Habra.  

Jednak skupinu začátečníků, kterých bylo 12, a dále 

skupinu pokročilých astrologů. Z předešlých dvou 

začátečnických skupin vznikla pouze jedna skupina, 

která se rozhodla pokračovat ve studiu. Studium 

astrologie je velmi náročný obor, a tak pokračování 

v dalším roce mnohé studentky odradilo. Každá 

astrologická skupina se setkávala 1x měsíčně na 

kavárně. Pokročilí začali více pronikat do tajů 

astrologie a seznámili se i s tématy jako astrozdraví, 

stálice v horoskopech či karmické horoskopy.  Začátkem 

roku 2017 proběhla na kavárně i přednáška od Ondřeje 

Habra na téma, jaký rok 2017 bude a co nás jako 

společnost čeká. Přednáška byla určena také pro širokou 

veřejnost a tak tento den praskala kavárna ve švech. 

V červnu 2017 jsme si převzali certifikáty o 

absolvování a rozešli jsme se na prázdniny. Někteří 

z nás léto využili k odpočinku, jiní si samostudiem 

opakovali a doplňovali informace. Třetí ročník 

astrologie jsme zahájili v září 2017 již pouze s jednou 

skupinou, kdy došlo ke spojení pokročilých a 

začátečníků. Výuka byla postavena tak, aby ji zvládly i 

děvčata, která se věnují o jeden rok méně astrologie než 

zbytek skupiny.  

L. Pokorného 42, Třebíč 674 01      www.vratka.cz     info@vratka.cz 



 

 

 

 

 

 

 

Projekty v rámci GS  

Zdravého města Třebíč 

 

V rámci grantového systému města Třebíč se nám v roce 

2017 podařilo získat a zrealizovat v příslušných 

grantových programech tyto projekty: 

 

Ekologie – Přírodní Zahrádka u Vrátek 

Kultura – Kavárna v Pohybu 

Rodina a zdraví – Chleba do každé rodiny 
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Kde jsme byli, co jsme ještě viděli a zažili, čeho 

jsme se společně zúčastnili  

 

 Impact First - od září 2017 do ledna 2018 se 

programu Impact First zúčastnilo 10 organizací, mezi 

které patřila i naše organizace. Workshopů se 

pravidelně účastnily předsedkyně Irena Rybníčková 

a Ida Svobodová. Během akcelerace se učily jak 

stabilizovat naše společensky prospěšné podnikání, a 

to ve všech oblastech byznysu jakými jsou např. 

organizace práce, nastavení kompetencí v týmu, 

marketing, cenotvorba, finanční plánování. K dispozici jsme měli i svého 

mentora Kamila Pošvice, který i ostatním členům managementu radil jak lépe 

vést Vrátka. 

 

 Vídeň trhy – před Vánoci jsme se zúčastnili 

trhů ve Vídni ve vestibulu Erste Bank. 

 

 

 Snídaně JEDU – pravidelně jsme se účastnili 
snídaní pro Dukovany, kde jsme prodávali výrobky 

z pekárny a kafíčko z naší kavárny. 

 

 Pozďatínské rokování, OŽIŽIM, UNESCO, 

Bud Fér, Srdce plné respektu, Bio 

Jarmark, Vánoční trhy, Mikulášské 

náměstí apod. – i zde všude jsme prodávali 
výrobky z kavárny a pekárny, popřípadě i výrobky 

z naší šicí dílny 

 

 Prodej chleba na náměstí – měli jsme  
k dispozici malý krámek na náměstí, kde jsme každé úterý a 

čtvrtek prodávali kváskový chléb z pekárny 
  

https://www.facebook.com/irena.rybnickova.7?fref=mentions
https://www.facebook.com/ida.svobodova?fref=mentions


 

 

Výsledek hospodaření Vrátka z.s. 

k 31.12.2017 (v tis. Kč) 

 

 

  

 

Náklady 

Spotřebované nákupy celkem 1 055 

Služby celkem 133 

Osobní náklady celkem 4 323 

Daně a poplatky celkem 5 

Ostatní náklady celkem 12 

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opr. položek 42 

Poskytnuté příspěvky - 

Celkem 5 570 

Výnosy 

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem 962 

Ostatní výnosy celkem - 

Přijaté příspěvky celkem 451 

Provozní dotace celkem 3 986 

Celkem               5 399 



 

 

 

 

Sponzoři, podporovatelé, partneři 

 

 


