


























Náklady Kč %

kancelářské potřeby 9 949,50 0,28
DHIM 96 457,70 2,67
provozní režie (předměty do 3 000,-) 8 873,00 0,25
materiál pro dílnu 52 804,00 1,46
materiál-režie 24,00 0,0007
elektrická energie 27 900,00 0,77
TUV + otop 259 873,41 7,20
Spotřebované nákupy 455 881,61 12,63
opravy a udržování strojů 67 463,50 1,87
cestovné 35 620,00 0,99
náklady na reprezentaci 22 312,20 0,62
telekomunikace 74 256,00 2,06
poštovné 2 974,00 0,08
vodné, stočné 13 047,54 0,36
DHIM (software) 23 570,30 0,65
ekonomické a právní služby 105 750,00 2,93
školení 68 722,00 1,90
nájemné 99 240,00 2,75
služby spojené s nájmem 30 000,00 0,83
odborná literatura 2 261,00 0,06
služby 158 851,00 4,40
Služby 704 067,54 19,50
mzdové náklady 1 645 002,00 45,56
OON - DPP 187 300,00 5,19
zákonné sociální pojištění 575 757,00 15,95
Osobní náklady 2 408 059,00 66,70
občerstvení 17 049,00 0,47
pojištění majetku 13 444,00 0,37
zákonné pojištění zaměstnanců 6 257,00 0,17
bankovní poplatky 2 956,00 0,08
Jiné provozní náklady 39 706,00 1,10
poskytnuté členské příspěvky 2 700,00 0,07
Mimořádné náklady 2 700,00 0,07
Náklady celkem 3 610 414,15 100,00



Výnosy Kč %

tržby za vlastní výrobky 36 986,50 1,04
tržby z prodeje služeb - poplatky 30 959,00 0,87
Tržby za vlastní výkony a zboží 67 945,50 1,91
úroky 10 320,04 0,29
jiné ostatní výnosy 77 507,01 2,18
Jiné provozní výnosy 87 827,05 2,48
přijaté příspěvky (dary) 70 550,00 1,99
Mimořádné výnosy 72 950,00 2,06
provozní dotace MMO 1 640 000,00 46,22
provozní dotace MSK 1 744 200,00 49,16
vratky dotací -64 794,00 -1,83
Převodové účty 3 319 406,00 93,55
Výnosy celkem 3 548 128,55 100,00

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK -62 285,60





ČTYŘI IDEJE

A zbývá ještě láska
dotyky milenců v tmách
vesnická v kole cháska
v tvářích mladých dívek nach.

A pak je tu svoboda
kdo volný je, neviní
na racky ať zní óda
a v moři modř delfíní. 
Ještě pravdu oslavme
prostou jak Boží muka
čelem se k ní postavme
vždyť držíme ji v rukách.

Pak zůstává naděje
petrklíče na sněhu
v poušti deště krůpěje
všichni plujem ke břehu.

BLÁZNŮV RAP

Přišla nemoc
potřebujem pomoc.

Deprese, represe, obsese
občas Alter ego ozve se
společně pomodleme se
k Bohu.

Jseš svatej Dynda, kocour v botách, Ježíš
místo abys něco dělal, pořád jenom ležíš?

Nemoc už nás tahá za nohu
pod hladinu

dáváš si to za vinu
neblbni, nikdo za to nemůže
je to osud
žij jinak než dosud.

Neříkej, že to nejde
bez nemoci se obejdem.

Se schízou v zádech
výdech, nádech.

Jsi zaprášený obraz, křehký rám
neboj, nejsi na to sám.

Musí to být lepší
hepčí
usměj se, nic to nestojí
a buďme všichni v pokoji
navždy.

JEDNO JE VŠÍM

Všechno je jedno
jedno je ve všem
jedno je vším.

Sněhové vločky se snáší na římsu
pode mnou se hádají Romové
v rádiu psychiatr radí dívce
ať opustí milého schizofrenika
je to příliš těžké žít s nemocným.

Já sám jsem schizoid
a dívky si mě nevšímají
jsem brudný
a vzdálený.



Nalézt tak ztracené štěstí
vyškrábat se z propasti
odletět
domů.

Neustále se zabíjíme
což takhle jednou přitakat životu?

Rozmarně se dívat na svět
pít z něho beze zbytku
v cíli si přidat ještě jedno kolo
neustupovat.

Na římsu se snáší sněhové vločky
a všechno je jedním...

Čím vším se chceš chlubit.

Samými jedničkami.
Dokončenou vysokou školou.
Pobytem v zahraničí.
Krásným domem.
Dětmi.
Znalostí hudby, filozofie, angličtiny.
Již vydáváš knihy svých malých výher
a všichni se ptají, co bude dál?

Když už jednou řeknu pravdu,
všichni křičí.
Tak si tě raději koupím.
Zavolám ti za týden,
popřeji mamince k svátku.
Nemohu po tobě chtít,
abys vstal brzy ráno,
udělal i to, co nenávidíš,
v prostorách, které nemáš rád,
ale tak vystupuje z bažin
ryzí čistá povaha.

Někdy mám pocit, že neunesu
tolik čistoty a špíny,
a proto hledám člověka,
kterému bych to všechno vyklopil.

Počítač může i zpívat písně,
jsou krásné a hlučné,
ale nejsou to písně.
Počítač může malovat obrazy,
jsou krásné a barevné,
ale nejsou to obrazy.
Počítač může nabízet lásku.
Všechny oči v jedno oko spojené,
však dotyky jsou stále šedé, bílé a studené.

Je schůze psychiatrů.
Všichni zkoumají, jestli jsou ještě normální. 
Jak dlouho vydrží pracovat.
Mezi pavilony pobíhá sestra,
ač pracovitá, rychlá a přesná,
přesto ji nemá nikdo rád.
Pracovat s pacienty není žádná radost.
Slovy léčit tak těžké choroby.
Všichni říkají, že toho primáře mají už dost.
Nač ty proslovy.

Každý den se rozdávají ceny.
Za běh, za praní a za žehlení.
Kdo mě však ocení,
přestože se věnuji sportu, obchodu i umění. 
Tam za lesem je země plná cen
a čestných uznání.
Jednou čas roztrhá ty haldy papíru.
Co umíš?
Vždyť žijeme v míru od Pamíru k Pamíru.

Tolik radostí nad radost.
Dnes by měly kvést růže.
Někdo i zpívá.
Někdo i šeptat může.



Lásky dost.
Chleba dost.
Vína dost.

Co bys chtěl?
Povinnost.

Někteří lidé chodí celý život do školy.
Někteří chodí celý život do nemocnice.
Někteří chodí celý život na hřbitov.

Co neumíš?
Co tě bolí?
Kdo tě opustil?

Květiny nakonec řeknou vše.

Pravda je jenom jedna,
proto ji každý tak těžce hledá.
Zůstanu s tebou ještě chvíli,
přestože venku prší,
a je mi zle.

SOCIÁLNÍ   VÝPOMOC

Rovnají nás do reformy
Podle sociální reformy.

Ve finanční tísni
Navzájem se plísní.

Během hovoru
Jede i konzumace rokfóru,
Ejhle, se zelenou plísní. 

Jako ementálské sýry
Zákony mají díry.

Ve formě daru
Dostanete poukázku
Do mléčného baru.

I s hloupostí
Vesele se podniká
Železná panna
Pro schizofrenika.

OZDOBA

Na kloboučky
pošetilých panen
připichovala růže
pro všechny staré muže
kterým v srdcích vyhasl
plamen lásky čisté
a tělo svíce už na cestu
nesvítilo více.

ŠÍLENOST

Explodovalo srdce
v mojí hrudi
zasuté lásky ze sna se budí
má roztržená minulost
obnažila lebeční kost
čtyři rohy nemocniční postele
čtyři údy drží při těle
jen rozum ulítnul
a mozek jásá
jaká to volnost



KDYŽ JSME TRÁVU KOSILI

Když jsme trávu  kosili,
nad kosou se hrbili,
padla kosa na kámen,
už je s tebou, už je amen.
K nebi štiplavý dým stoupá, 
jako lidská touha hloupá,
mít na zemi příchuť ráje,
zotročí tě a vysaje.
Na sklonku života zaplatíš daň,
zůstane ti prázdná dlaň.
Tak jako na pražském orloji
Smrtka s kosou postojí
než zamkne kasu
prodavači času. 

LÍTOST

Lituji básníky
lituji kritiky
na stavbě kostela
lituji zedníky
organizovaná snaha
dotknou se Parnasu
je jenom záminka
nevjet si do vlasů
lituji výběrčí daní
kteří věří
na stavbu babylonských věží
duch zla a prázdnoty
požírá ovoce dobroty
a já lituji sebe
za ty šílené stavy
ve kterých jsem
tak často chtěla
opustit vězení těla

MYŠÍ HRÁTKY

Stále den se s nocí střídá
nekonečná lidská bída
pohrává si kocour s myší
myš je tupá
myš je myší
šedá myš je moje ráno
štěstí budiž odevzdáno
slunce se zase na řetěze houpá
ciferník hodin vesmírného chrámu
kde mnozí mlátí
už jen prázdnou slámu

BOLEST NOCÍ I DNŮ

Jsem sama se sebou
téměř stále
život se mění nenadále 
kam moje stopy vedou
jen písek smývaný vodou
snad pršelo na mé poušti 
smutek mě ale neopouští
kámen hozený vzhůru
zabije noční můru
papoušek z papíru
je můj přítel
noc na něj hází
černý pytel
tma se pomalu
ve světlo mění
a mě čeká bídné probuzení.

ZDÁNÍ KLAME

Jsem prý stále normálnější
když pohřbívám své dny zdejší
zaujatý rybář mě na udičku loví
kdo se moc ptá – moc se doví
přiznala jsem zpotvořené vztahy



přiznala jsem nevidomé lásky
zapálím něžnou bílou svíčku
a usednu vám na vějičku
pane rybáři vaše oči slídí
raněné slepotou nevěří co vidí.

BÁSNÍKŮV PLÁČ

Stromy sténaly ranami
po uříznutých větvích.
V dálce se pásl kůň,
kterému se zdálo
o Pegasových křídlech.
Někdy je těžké
chodit po zemi.
Lidé po sobě házeli
blátem pomluv,
závist si mastila kapsu.
Někdy není dost kamení.
Vojáci řinčeli zbraněmi,
rachotily bojové vozy.
Básník nad světem plakal.
Někdy i Múza oněmí.

POZNÁNÍ

Už vím,
že se budu
věčně plazit
v prachu pouště
s občasnou fatamorgánou.
Nestojím o tvůj
ráj s peklem,
stačí mi každodenní očistec.

POZNAT

Čekám 
Kdy mě zahřeješ
Jako dítě
Co po tobě chci?
Chci jen jedno
Aby vyšlo slunce
Abych poznala po roce
Svoje srdce
Které říká
Mně už se zase nechce
Chutná to tak moc hořce                  
 
LÍTAT

Někdy si tak lítám 
A sním
A jenom tak se dívám
Na radost
Na smích
Na lidi
A na všechno
Snad je mi odpuštěno
Že je krásný den
Krásnější než sen








