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Úvodní slovo
Každému se v loňském roce něco povedlo. Lektorka 
utekla před divočákem. Absolventka našeho tréninkového 
programu získala práci, která ji baví. Naše produkční zařídila 
narozeninovou oslavu jako vystřiženou z Harryho Pottera. 
Společně s hotelem Corinthia se nám podařilo zorganizovat 
dětský den pro studenty Jedličkova ústavu a škol, do 
kterého se zapojil celý tým Maturu i naše rodiny a přátelé. 
Taky se nám povedlo udělat spoustu práce a splnit 
nejrůznější přání stálých i nových klientů. Z naší výroční 
zprávy je vidět, kam se Maturus posunuje, v našem portfoliu 
začínají výrazně převládat zakázky postavené na ilustraci, ať 
už jde o ilustraci komerční, nebo autorskou. Ale nezanevřeli 
jsme ani na klasické grafické disciplíny. 
V tréninkovém pracovišti jsme minulý rok navštívili 
knihařskou dílnu Jedličkova ústavu a škol, ofsetovou, 
sítotiskovou a knihtiskovou dílnu na UMPRUM; lekci 
o designu knižních obálek jsme absolvovali v knihkupectví 
a nakladatelství Take Take Take, navštívili nás zástupci 
grafického studia Onkubator a mimořádně přínosný 
workshop přímo pro nás připravila specialistka na soft skills 
a prezentační dovednosti Mgr. Hana Čejchanová.  

Zuzana Bramborová, 
lektorka tréninkového pracoviště
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Grafické studio a tréninkové pracoviště. 

Co děláme?
Nabízíme tréninkové zaměstnání pro kreativní  
lidi s handicapem. 

Proč to děláme?
Propagujeme práci lidí s handicapem a principy 
sociálního podnikání. Rozšiřujeme lidem 
s handicapem možnosti uplatnění na otevřeném 
trhu práce. 

Čemu věříme?
Věříme, že svým působením inspirujeme 
společnost k myšlence, že pracovat s radostí 
mění nejen vnitřní prostředí člověka,  
ale i společnost jako celek.

Maturus, o. p. s.

Zaměstnanci 
Jitka Čechová 
ředitelka
Tereza Jiráková
produkční OZP
Štěpánka Našincová
grafik OZP
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Březen až září 2019, poloviční úvazek práce a výuky 
v bezbariérovém prostoru v areálu Jedličkova ústavu a škol.

Tak jako každý rok jsme se zaměřovali na doplnění 
znalostí a získání potřebné praxe v oblasti grafického 
designu. Pracujeme s individuálním přístupem ke 
každému zaměstnanci, snažíme se podporovat jeho 
silné stránky a uplatňovat nabyté znalosti na reálných 
zakázkách. 

Petra Černohorská
Po Maturus jsem se ucházela o pozici grafik junior ve 
společnosti Tamtamy – obecně prospěšné společnosti, 
která se zabývá zaměstnáváním lidí s handicapem. 
Napoprvé mě bohužel nevzali, ale za týden mi volali, 
zda bych nechtěla nastoupit na pozici do marketingu. 
Vzala jsem to a jsem tu doteď. Sice to není moje vysněná 
grafika, ale i tak je to práce kreativní a ke grafice tu 
mám pořád blízko. Píšu články na web, tu a tam k tomu 
přihodím fotku, kterou si „vyphotoshopuju“. Mimo to 
mám na starosti naše švadlenky, snažíme se vymýšlet 
funkční výrobky, které by mohli šít. Občas provedu  
nějaký ten pracovní pohovor. Učím se spoustu nových 
věcí, a jsem za to ráda.

Zaměstnanci 
 
Zuzana Bramborová
lektorka
Petra Černohorská
grafik OZP
Eliška Dušková
grafik OZP
Petra Mandová
grafik OZP

Nadace Jedličkova 
ústavu podpořila 
trénikový program 
částkou 200 000,- Kč



Novoročenky
Každoročně připravujeme 
pro  zákazníky motivy PF od 
našich grafiků i dětí a studentů 
Jedličkova ústavu a škol. Prodej 
PF nám pomáhá financovat naše 
tréninkové pracoviště.PF
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Dětský den
Ve spolupráci s hotelem Corinthia  
pořádáme každoročně dětský den  
pro studenty JÚŠ.

Slavnost je poděkováním za 
obrázky, které pro nás studenti 
připravují a zároveň možnost 
seznámit se s naším grafickým 
studiem.

Foto Petra Mandová



Česká spořitelna 
Grafický návrh a sazba nefinančního 
reportingu. Grafické návrhy 
kampaní banky např. Banka bez 
bariér, ilustrace, animace. 

Plzeňský 
Prazdroj, a. s. 
Grafický návrh kampaně  
Dejte kopačky alkoholu u dětí! 
– ilustrace, návrh dresu.

naše práce
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Corinthia Hotel 
Prague
Návrh vizuálu dětského dne.

Selgen, a. s. 
Ilustrace výroby piva do 
propagačních materiálů. 



ING bank 
Ilustrace a sazba pracovních listů 
pro děti.

Ilustrace na 
poukaz
Ilustrace a sazba poukazu na 
zážitkový kurz. 
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Equa Bank 
Grafický návrh, ilustrace pohádkových 
motivů na propagační předměty.

Selgen, a. s. 
Omalovánky s motivy života na statku.
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výsledek hospodaření před zdaněním −17 131 114

výsledek hospodaření po zdanění −17 131 114

                                                        činnosti
výnosy hlavní hospodářská celkem

přijaté příspěvky 233 233

tržby za vlastní výkony a za zboží 1 318 1 318

ostatní výnosy 411 411

výnosy celkem 644 1 318 1 962

                                                        činnosti
náklady hlavní hospodářská celkem

spotřebované náklady a nakupované služby 59 355 414

osobní náklady 557 826 1 383

ostatní náklady 1 6 7

odpisy, prodaný majetek, tvorba a použití 
rezerv a opravných položek 32 32

daně a poplatky 9 9

poskytnuté příspěvky 3 3

náklady celkem 661 1 187 1 848

výkaz zisku a ztrát

Ke dni 31. 12. 2019 
(v celých tisících Kč)
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pasiva stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu 
dni účetního období

vlastní zdroje celkem 790 903

výsledek hospodaření celkem 790 903

cizí zdroje celkem 364 363

krátkodobé závazky celkem 302 315

jiná pasiva celkem 62 48

pasiva celkem 1 154 1 266

aktiva stav k prvnímu dni 
účetního období

stav k poslednímu 
dni účetního období

dlouhodobý majetek celkem 43 11

dlouhodobý hmotný majetek celkem 134 134

oprávky k dlouhodobému majetku celkem −91 −123

krátkodobý majetek celkem 1 111 1 255

zásoby celkem 25 25

pohledávky celkem 268 196

krátkodobý finanční majetek celkem 705 823

jiná aktiva celkem 113 211

aktiva celkem 1 154 1 266

rozvaha

Ke dni 31. 12. 2019 
(v celých tisících Kč)
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Správní rada
Tereza Vajtová
předsedkyně
Taťána Waltrová
Eva Völflová

Dozorčí rada 
Petr Vít
předseda
Jana Fučíkovská
Roman Anděl

Externí  
spolupracovníci 
Iva Lehningová 
účetní 
David Dvořák 
IT podpora
Tomáš Bzirský 
správa Google Adwords

Poděkování 
Zvláštní poděkování patří Tereze Vajtové, která je Maturu stálou 
oporou. Je také skvělou organizátorkou a moderátorkou dne 
dětí v Corinthii. 
Dále děkujeme všem, kteří se bez nároku na honorář podíleli 
na organizaci dětského dne. Jmenovitě Ingrid Šůrové, Maxovi 
Vajtovi, Bobu Hochmannovi a mnoha dalším. 

Maturus, o. p. s.
IČ: 24766216 • DIČ: CZ24766216  
Sídlo: Na Topolce 1713/1a, 140 00 Praha 4  
Ředitel: Jitka Čechová, reditel@maturus.cz, 776 004 331 
Číslo účtu Raiffeisenbank: 5699344001/5500 
Číslo transparentního účtu: 5699344028/5500 
Datum vzniku: 18. 11. 2010 
Společnost je zapsána v rejstříku obecně prospěšných 
společností vedeném u Městského soudu v Praze, 
v oddílu 0, vložce číslo 770. 
Zakladatel: Nadace Jedličkova ústavu • IČ: 25691872  
Na Topolce 1, 140 00 Praha 4 


