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SLOVO
ÚVODEM

Vážení přátelé, podporovatelé a příznivci

Vrátek,

ráda bych Vás prostřednictvím této výroční

zprávy seznámila s tím, jaký byl rok 2020 v

našeho spolku, o co jsme se během něj snažili a
co se nám povedlo – i nepovedlo. 

Těší mě, že toho, co se povedlo, bylo navzdory

ne zrovna příznivým okolnostem víc než toho, co

se nepovedlo. V detailu se o našich aktivitách

dočtete níže, v kapitolách věnovaných

jednotlivým provozů –činnostem.

Já ale za největší úspěch, kterého se nám

podařilo společně dosáhnout, považuji to, že
jsme se nenechali převálcovat a podobně jako

spousta z vás jsme hledali cesty, jak by to mohlo

jít, nikoliv důvody, proč to nejde.

B C . I R E N A  R Y B N Í Č K O V Á

předsedkyně spolku



      VALNÁ HROMADA

                    A  

 PŘEDSTAVENSTVO

Vrátka - sociální podnik, z.s. naplňuje principy

sociálního podnikání.

Nejvyšším orgánem je Valná Hromada, která je

sedmičlenná:

 Bc. Irena Rybníčková, Michaela Dostálová,    

 Ida Svobodová, Renada Dušovská, Vladimíra

Valová, Zdeňka Palátová, Jiřina Široká.

Druhým orgánem je představenstvo. 

Představenstvo koordinuje činnost spolku v

období mezi zasedáními Valné hromady. Na

svých setkáních řeší a rozhoduje nejdůležitější

a nejzávažnější otázky či problémy Vrátek.

Představenstvo je tříčlenné: 

Bc. Irena Rybníčková, Michaela Dostálová, 

Ida Svobodová.



    NAŠE VIZE A CÍLE

Vytvářet vhodná chráněná místa pro osoby se

zdravotním znevýhodněním .

Budovat zdravou firemní kulturu.

Cílem spolku je zajištění integrační činnosti pro

osob zdravotně postižené a osoby, kterým hrozí

sociální vyloučení.

Integrace OZP do běžného života prostřednictvím

jejichn zapojení do pracovního procesu.

Vrátka, z.s. - L. Pokorného 56/19, Třebíč
IČ:22681841, DIČ: CZ22681841

Statutární zástupce: Bc. Irena Rybníčková,

předsedkyně

       ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Kontakt: 737565011, rybnickova.irena@vratka.cz

Vrátka Třebíč s.r.o. - L.Pokorného 56/19, Třebíč
IČ:29268427, DIČ: CZ29268427

Statutární zástupce: Michaela Dostálová, jednatelka

Kontakt: 606691516, ucetni@vratka.cz

 Vrátka,z.s. je 100% vlastníkem společnosti

Vrátka Třebíč s.r.o.



NOVINKY 2020

Nová sociální kavárna

Sbírka DONIO

Ukončení projektu "Spolu se učíme a spolu pracujeme"

Dar - nový stánek v části Kočičina

Předsedkyně Bc. Irena Rybníčková se účastnila v 

Vánoční stánek před budovou Haus Spezi.

Na začátku února jsme spustili novou kavárnu Moravia,

která je součástí prostoru komunitního centra Moravia

Kavárna bude fungovat jako sociální výcviková kavárna

pro klienty sociální rehabilitace.

Díky omezenému fungování některých provozoven, jsme

byli nuceni požádat o finanční pomoc. 

K poslednímu květnu jsme ukončili vzdělávací evropský

projekt.

V jarních měsících jsme získali od místního podnikatele

dřevěný stánek v hodnotě 200 000,-. 

V září téhož roku jsme v tomto stánku otevřeli novou

provozovnu, s čerstvím pečivem a drobným občerstvením.

brněnském HUBu panelovédiskuze, tentokrát jako jeden z

panelistů společně s mentorem Davidem Kovalským a

Broňkem Růžičkou. Panelová diskuze se týkala

akceleračního programu Impact First, kterým Vrátka před

dvěma lety úspěšně prošla.



PROVOZOVNY

Během pandemie jsme se zapojili 

Díky Nadaci ČEZ jsme dovybavili

Třebíčský Rotary Club a firma

Šicí dílna

do šití roušek. Na rouškách se podíleli u

zaměstnanci z provozoven, kteří měli

omezený provoz. Kdo neuměl šít, tak

stříhal, navlékal tkalouny. Využila se každá

pomocná síla :-).

 šicí dílnu 3 novými průmyslovými stroji.

 MANN +HUMMEL (CZ) podpořil šicí dílnu

finanční částkou - na nákup látek, které

byli určeny na výrobu látkových ochranných

roušek.

Vedoucí : Lenka Brosová

Kontakt: 734 791 950

Adresa: L.Pokorného 56/19, Třebíč



PROVOZOVNY

V období nouzového stavu jsme měli obě
kavárny otevřené pouze formou výdejního

okénka. Možnost posezení pouze v letních

měsících

 Již několikátým rokem je kavárna v

Židovské čtvrti přesunuta do prostor

bylinkové zahrádky na adrese: L.Pokorného

56/19, Třebíč. Kavárna v pohybu, jak tuto

kavárnu nazýváme, byla v provozu od

června do poloviny září 

 Firma MANN +HUMMEL (CZ) podpořila
kavárnu Morávii finanční částkou na nákup

vybavení.

Kavárny 

Vedoucí kavárna Židy: Vlaďka Urbancová

Kontakt: 776 840 468

Adresa: L.Pokorného 42, Třebíč

Vdoucí kavárny Moravia: Marie Tomšíková

Kontakt: 605 274 693

Adresa: Smrtelná 389/6, Třebíč



PROVOZOVNY

 Stále se zvyšuje zájem o žitný 

Nově zavážíme do Brtnice, přibyly i 

V říjnu se zaměstnanci a vedení

Pekárna 

chléb.Přijímáme novou posilu na pečení chleba. 

 další provozovny Jihlavě a Třebíči.

 Vrárek se rozhodli udělat radost zdravotníků
Nemocnice Třebíč a poděkovat jim za jejich

práci a nasazení v nelehkých dobách. Pekárna

pro ně napekla sladké a slané dobrůtky.

Vedoucí: Andrea Koudelová

Kontakt: 776 565 071

Adresa: L.Pokorného 42, Třebíč



PROVOZOVNY

Kromě oblečení pro všechny věkové

kategorie nabízí náš bazárek i plyšáky,

knihy, hračky a jiné použité zboží, u kterého

však hlídáme kvalitu a míru

opotřebovanosti a poškozenosti. Vše

poctivě prohlížíme a třídíme. 

Hlavní sortiment tvoří oblečení, a to nejen

vycházkové a „běžné“, ale najdete zde

například i modely na ples či pracovní

oděvy. Oblečení a další sortiment mohou

zákazníci do bazárku také přinést. Do

výroby cenovek zapojujeme klienty sociální

rehabilitace. Právě pro ně také bazárek

funguje jako tréninkové pracoviště pro

osvojení pracovních návyků.

Bazárek

Vedoucí: Renata Dušovská

Kontakt: 778 724 720

Adresa: Hasskova 67/9, Třebíč



PROVOZOVNY

v tomto roce jsme měli velmi omezený

provoz. Díky covidové pandemii byl omezen

prodej veškerého dárkového sortimentu. V

tomto období jsme Ppodávali pouze

potraviny a drogerii.

Prodej roušek.

neprobíhali žádné Velikonoční ani Vánoční

trhy, proto jsme byli s prodejem omezeni

pouze na kamenný obchod.

Krámek pod Věží

Vedoucí: Dana Nováčková

Kontakt: 607 380 458

Adresa: Hasskova 65/16, Třebíč



PROVOZOVNY

Jediné trafiky neměli v tomto roce žádné

omezení provozu.

Letošní roce je na obou trafikách možnost

bezhotovostní platby.

Trafiky

Vedoucí trafika Nádraží: František Votava

Kontakt: 776 565 852

Adresa: Nádražní , Třebíč

Vedoucí traika Bráfova: Jana Pavlíčková

Kontakt: 776 533 072

Adresa: Bráfova 471



PROVOZOVNY

Pedikérské služby poskytujeme v salónu

nebo v domácím prostředí zákazníků.

Pedikérské služby zajišťujeme i v třebíčském

Domově pro seniory.

Poskytujeme tyto služby: lakování nehtů,

základní mokrá pedikúra, masáž plošek,

odborné ošetření nehtů a kůže, gelové

lakování.

Pedikúra

Vedoucí : Iva Nohová 

Kontakt: 606 774 204

Adresa: L.Pokorného 56/19, Třebíč



SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Kavárna Moravia - je novým tréninkovým pracovištěm pro klienty sociální

rehabilitace. Pracovní asistenti  je zde zaučují v práci barsty, učí je připravovat

kávu, servírovat, komunikovat s hosty kavárny, pracovat s penězi a

pokladnou.Klienti si zde osvojují pracovní návyky, které později mohou uplatnit ve

stálém zaměstnání.

Nová cvičná kuchyňka - v budově L.Pokorného 56/19 vznikla pro klienty cvičná

kuhyňka, kde se učí připravovat různé pokrmy. Klienti trénují i správné

servírování.



 HOSPODAŘENÍ 2020 



SPONZOŘI, PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI



SPONZOŘI, PODPOROVATELÉ A PARTNEŘI


