
ATOMIKA z.s. 

Peřinova 117/10, Černovír, 779 00 Olomouc 

IČ: 08221642                  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA  
2019 

  



ATOMIKA z.s. 

Peřinova 117/10, Černovír, 779 00 Olomouc 

IČ: 08221642                  

2 

 
ATOMIKA z.s. 3 

Založení spolku: 3 
Stanovy: 3 
Název a logo: 3 
Materiál - sklad 3 
Webové stránky: 3 
Projekt Svišti v pohybu - všestranná pohybová přípravka 4 
Projekt Horský klub galantního jelena 5 
Účetní bilance 5 
Bankovní účet: 5 

Svišti v pohybu - všestranná přípravka 6 
Místo cvičení: 6 
Četnost cvičení: 6 
Náplň hodin obecně 7 
Cíle a zásady cvičení: 7 

Cíle: 7 
Sub. cíle 7 
Zásady: 7 

Počet přihlášených dětí: 8 

Záchranářské školní dny 8 

Horský klub galantního jelena 8 
Apalucha 2019 - 8 

Účetní bilance 9 

Shrnutí 9 
 
 

  



ATOMIKA z.s. 

Peřinova 117/10, Černovír, 779 00 Olomouc 

IČ: 08221642                  

3 

ATOMIKA z.s. 
Založení spolku: 

- Dne 27.4.2019 byl podán návrh na založení neziskové společnosti ATOMIKA z.s. a to 
v Olomouci, se sídlem Peřinova 117/10, Olomouc, v rámci ustavující schůze spolku 
(přítomny 3 osoby, zakladatelé) 

- Mgr. Tomáš Prycl - předseda spolku 
- Mgr. Karel Vitámvás - hospodář spolku 
- Mgr. Michal Půža - místopředseda spolku 

- Dne 20.6.2019 datum vzniku a zápisu do spolkového rejstříku, vedeného u Krajského 
soudu v Ostravě oddíl L, vložka 18633, pod identifikačním číslem 08221642 

- Členové rady zastupují spolek navenek, jednají jeho jménem, a to každý samostatně. 
Za sdružení podepisují smlouvy nejméně dva členové výkonného výboru. 

Stanovy:  
- dne 27.4.2019 byly schváleny stanovy spolku a podány na rejstříkový soud v 

Olomouci. 
Název a logo:  

- Dne 27.4.2019 byl vytvořen firemní název ATOMIKA z.s. (ve 
spoluprácí Tomáš Prycl, Michal Půža, Karel Vitámvás) 

- Následně bylo vytvořeno, odkoupeno a schváleno logo 
ATOMIKA z.s. (logo vytvořila Jana Pryclová). Logo vytvořeno 
ve dvou vyhotoveních zelené a bílé 

Materiál - sklad 
- nakoupeno pro všestrannou přípravku řada materiálu v celkové hodnotě cca 50 000,- 

Kč 
- více v příloze tabulka sklad 

 

Webové stránky: 
- vytvořeny webové stránky www.svistivpohybu.cz  a www.atomika.cz 
- vytvořeny (koncept a myšlenka stránky Půža, Půžová, Prycl, Prycl)  realizace - 

Nastartujto, úprava obsahu - Půža  
 

mailto:prycltom@gmail.com
http://www.svistivpohybu.cz/
http://www.atomika.cz/
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Projekt Svišti v pohybu - všestranná pohybová přípravka 
- bylo vytvořeno logo, původní návrh kreslený odkoupen od Veroniky Chvojkové (jeden 

svišť kreslený), rozpracován graficky a převeden do elektronické podoby Michalem 
Půžou 
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Projekt Horský klub galantního jelena 

- Logo - vypracovala Simona Čapková 
 

Účetní bilance 
- viz příloha účetnictví 2019 

 

Bankovní účet: 
- dne 28.6.2019 byl založen bankovní účet u Fio bank, a.s. a to za přítomnosti všech 

členů spolku (viz dokumenty Rámcová smlouva o poskytnutí platebních služeb) 
- každému členu byl udělen zvláštní přístup do bankovnictví 
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Svišti v pohybu - všestranná přípravka 

Místo cvičení:  
BALUO Neředín, Olomouc 

Četnost cvičení: 
- Cvičení probíhalo 2x týdně pondělí a čtvrtek na 4 sportovištích (gymnastický sál, 

tělocvična 1a2, pohybové studio 1 a2). Cvičební jednotka o délce 60min. 
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Náplň hodin obecně 

 
 

Cíle a zásady cvičení: 

Cíle: 
● nepoškodit děti 
● posunout děti v základních pohybových dovednostech a rozvíjet pohybové schopnosti 

a další dovednosti (společenské, komunikativní, školské, apod.) 
● vytvořit pozitivní vztah k pohybu 
● vytvoření základ pro další sportovní  rozvoj 
● efektivní využití času - alespoň 25 minut 
● profilovat děti v základech disciplíny (hodina má určitou strukturu - pozdrav, atd.) 

Sub. cíle 
● správné dýchání při cvičení 

Zásady: 
● uvědomělost aktivit 
● názornost 
● soustavnosti 
● přiměřenosti 
● trvalosti 
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Počet přihlášených dětí: 

 

Záchranářské školní dny 
- 9 ZŠD KLIKO/ ARAK - do 31.5.2019 
- od založení ATOMIKA z.s., bezplatný přechod projektu ZŠD (po vzájemné dohodě s 

MUDr. Korotvičkou a ARAK o.p.s. pod ATOMIKA z.s.) 
 

 

Horský klub galantního jelena 

Apalucha 2019  
chata u Tetřívka v obci Rejvíz - 12 otců (Prycl, Půža, Vitámvás, Kacálek, Zajíc, Jandásek, 
Mlčák, Zavoral, Dyntera, Obdržálek, Mohelník, Richter + 12 dětí   
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Účetní bilance 
- viz příloha účetnictví 2019 

 

Shrnutí 
20.6. 2019 založena nezisková organizace ATOMIKA z.s., s účelem a níže uvedenými cíli: 

1. Hlavním účelem Spolku je uspokojování a ochrana společného zájmu jeho 
členů. 

2. Hlavním cílem Spolku je: 
- sdružovat osoby provozující sportovní a turistickou činnost, hájit a prosazovat 

jejich zájmy a zájmy tělovýchovy,  
- podporovat děti v rozvíjení všestrannosti,  
- vytvářet materiální podmínky pro provozování sportu a turistiky,  
- podílet se na propagaci sportu a zdravého životního stylu ve svém okolí,  
- pořádání a organizace sportovních, kulturních a společenských akcí,  
- pořádání rekondičních a turistických pobytů, 
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- předmětem činnosti spolku může být i výchovná a vzdělávací činnost (např. 
školení instruktorů, výuka), 

- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské 
činnosti  

- podpora rozvoje vztahů mezi dalšími zainteresovanými institucemi,odbornými 
společnostmi a orgány státní správy 

- pořádání a organizace akcí v oblasti zdravotní prevence a preventivních 
programů. 
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