
 

 
První online kurz kontemplace na doma
Kde: Online, 13 účastníků, asistent, lektor Elva Frouz.
 
Vzhledem k přicházející koronavirové krizi a n
formát – každý si může najít ticho ve světě, ve kterém žije. Nebo odjede na 
Jsme připojeni skrze zoom, promluvy a společné ticho a zároveň každý sám v
 
Jarní Šumava v tichu (6.-10. května 2020)
Jarní Krkonoše v tichu (27.-31. května
 
Hory v tichu na Filipově huti (7.-13.června 2020)
Kde: Filipova huť, 12 účastníků, asistent,
 
Jarní Šumava v tichu má svoji základnu v chalupě Na vyhlídce, stojící na samotě u lesa v horní části Filipovy Huti, v 
ohnisku dobře značených tras malebnou částí hor. 
trojlůžkových pokojích ve vlastních spacácích. V chalupě je dobře zařízená kuchyně, splachovací záchody, dvě 
koupelny se sprchou, kvalitní vytápění na dřevo.
 
Ženy v tichu (18.-21.června 2020) 
Lektorka: Kateřina Slabová 
Kde: Chlum u Volar, 9 účastnic, asistent, kuchař, lektorka Kateřina Slabov
 
Formátem podobné dalším kurzů Horách v
Společné protažení těla, ticho, ale i smích a kon
 
Popovodňová brigáda (26.-29.června 2020)
 
14. června Holostřevy zachvátila blesková povodeň. 
neuvěřitelně rozvodnil, polovina dolního patra byla zaplavená bahnem. Díky vysoušečům zapůjčeným z
charity jsme nejhorší vlhkost odstranili. 
Nicméně největší práci odvedli brigádníci, kteří přijeli nezištně bourat potřebné příčky
bahno. Děkujeme!  
 
Letní Šumava v tichu (25.-31. července 
Kde: Dešenice, 10 účastníků, lektoři Kateřina Slabová a Elva Frouz
 
Letní kurz na Šumavě se odehrává v chalupě na samotě u Dešenic. Naší základnou je šumavská chalupa, stojící již 
více než 100 let na samotě mezi lesy a loukami. Místo je romantické a ubytování velmi prosté. Máme k dispozici pět 
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Co se událo v roce 2020? 

na doma (7.-9. května 2020) 
, 13 účastníků, asistent, lektor Elva Frouz. 

koronavirové krizi a nutnosti zrušit některé naplánované kurzy v
si může najít ticho ve světě, ve kterém žije. Nebo odjede na chalupu a dny 

Jsme připojeni skrze zoom, promluvy a společné ticho a zároveň každý sám v sobě.  

května 2020) – ZRUŠENO z důvodů epidemiologických opatření
května 2020) – ZRUŠENO z důvodů epidemiologických opatření

13.června 2020) 
, 12 účastníků, asistent, kuchař, lektor Elva Frouz. 

má svoji základnu v chalupě Na vyhlídce, stojící na samotě u lesa v horní části Filipovy Huti, v 
ohnisku dobře značených tras malebnou částí hor. Ubytování je v útulných jednoduše zařízených
trojlůžkových pokojích ve vlastních spacácích. V chalupě je dobře zařízená kuchyně, splachovací záchody, dvě 
koupelny se sprchou, kvalitní vytápění na dřevo. 

, 9 účastnic, asistent, kuchař, lektorka Kateřina Slabová. 

Formátem podobné dalším kurzů Horách v tichu, zároveň prostor pouze pro ženy. V nádherné 
ticho, ale i smích a kontemplativní zpěv.  

29.června 2020) 

14. června Holostřevy zachvátila blesková povodeň. Protože dům Scholé stojí u potůčku, který se během pár minut 
neuvěřitelně rozvodnil, polovina dolního patra byla zaplavená bahnem. Díky vysoušečům zapůjčeným z
charity jsme nejhorší vlhkost odstranili.  

největší práci odvedli brigádníci, kteří přijeli nezištně bourat potřebné příčky

ervence 2020) 
Kateřina Slabová a Elva Frouz. 

odehrává v chalupě na samotě u Dešenic. Naší základnou je šumavská chalupa, stojící již 
více než 100 let na samotě mezi lesy a loukami. Místo je romantické a ubytování velmi prosté. Máme k dispozici pět 

 

naplánované kurzy v horách, jsme vymysleli nový 
a dny kurzu si vyčlení pro sebe. 

epidemiologických opatření 
epidemiologických opatření 

má svoji základnu v chalupě Na vyhlídce, stojící na samotě u lesa v horní části Filipovy Huti, v 
Ubytování je v útulných jednoduše zařízených  dvou- až  

trojlůžkových pokojích ve vlastních spacácích. V chalupě je dobře zařízená kuchyně, splachovací záchody, dvě 

nádherné přírodě jižních Čech. 

dům Scholé stojí u potůčku, který se během pár minut 
neuvěřitelně rozvodnil, polovina dolního patra byla zaplavená bahnem. Díky vysoušečům zapůjčeným z plzeňské 

největší práci odvedli brigádníci, kteří přijeli nezištně bourat potřebné příčky a odstraňovat všudypřítomné 

odehrává v chalupě na samotě u Dešenic. Naší základnou je šumavská chalupa, stojící již 
více než 100 let na samotě mezi lesy a loukami. Místo je romantické a ubytování velmi prosté. Máme k dispozici pět 



místností s jednoduchými postelemi na spaní, jednu ka
elektriku z vlastní malé vodní elektrárny. U chalupy je také sauna. V létě je možné spát pod hvězdami.
  
Srpnová brigáda (22.-23.srpna 2020) 
Bourali jsme, odnášeli suť a užívali společnosti, která se kolem Scholé začíná tvořit! 
 
Francouzské Alpy v tichu (19.-26.září 2020)
Podzimní Krkonoše v tichu (7.-12.říjen 2020)
Kde: Krkonoše, 12 účastníků, lektoři Kateřina Slabová a Jarek Veselák. 
 
Podzimní Krkonoše proběhly v pořádku 
 
Kontemplativní exercicie v Sedlišti (27.října
přesunuto na neurčito. 
Kontemplativní exercicie s Petrem Vacíkem (14.
přesunuto na neurčito. 
 

 
 

 
V domě se rozjela rekonstrukce prvního patra. Jedna část se výrazně posunula 
záchod, je nainstalován komín, takže se dá topit do kamínek!
Také je hotova vodovodní instalace a připraveny odpady na koupelnu. Je to 
V druhé části se zazdívaly například neprůchozí otvor na dveře, 
poustevníkům jsme o mnoho blíž!  
 
  

místností s jednoduchými postelemi na spaní, jednu kadibudku, kuchyňku, světnici pro meditaci, vodu z potoka, 
elektriku z vlastní malé vodní elektrárny. U chalupy je také sauna. V létě je možné spát pod hvězdami.

23.srpna 2020)  
ívali společnosti, která se kolem Scholé začíná tvořit!  

26.září 2020) – ZRUŠENO z důvodů epidemiologických opatření
12.říjen 2020) 

lektoři Kateřina Slabová a Jarek Veselák.  

pořádku i v přísnějších hygienických podmínkách.  

(27.října - 1.listopadu 2020) – ZRUŠENO z důvodů 

Vacíkem (14.- 18.října 2020) – ZRUŠENO z důvodů 

 

 

Co se děje kontinuálně? 

se rozjela rekonstrukce prvního patra. Jedna část se výrazně posunula – je tu 
záchod, je nainstalován komín, takže se dá topit do kamínek! 

ní instalace a připraveny odpady na koupelnu. Je to velký pokrok kupředu. 
lad neprůchozí otvor na dveře, přizdila příčka a zasadil záchod. K

dibudku, kuchyňku, světnici pro meditaci, vodu z potoka, 
elektriku z vlastní malé vodní elektrárny. U chalupy je také sauna. V létě je možné spát pod hvězdami. 

epidemiologických opatření 

důvodů epidemiologických opatření, 

důvodů epidemiologických opatření, 

 

 hotová elektrika, funguje 

velký pokrok kupředu.  
přizdila příčka a zasadil záchod. K cíli dům otevřít 



Rozvaha podle Přílohy č. 1 

vyhlášky č. 504/2002 Sb. ROZVAHA 
 

ve zkráceném rozsahu 

ke dni 31.12.2019 
( v celých tisících Kč ) 

Název, sídlo a právní forma 
účetní jednotky 

Scholé, z.s. 
Holostřevy 1 
Bor u Tachova 
348 02 

 

Účetní jednotka doručí: 
1 x příslušnému fin. orgánu 

 
 
 

Označení AKTIVA číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 1 2 

A. Dlouhodobý majetek celkem Součet A.I. až A.IV. 1 2 075 2 018 

A. II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 3 2 099 2 099 

A. IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 5 -24 -81 

B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 255 272 

B. I. Zásoby celkem 7 1 12 

B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 254 260 

 Aktiva celkem Součet A. až B. 11 2 330 2 290 

 
 

 

Označení PASIVA číslo 
řádku 

Stav k prvnímu dni 
účetního období 

Stav k posled. dni 
účetního období 

a b c 3 4 

A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 749 954 

A. II. Výsledek hospodaření celkem 14 749 954 

B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 1 581 1 336 

B. II. Dlouhodobé závazky celkem 17  2 

B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 1 580 1 179 

B. IV. Jiná pasiva celkem 19 1 155 

 Pasiva celkem Součet A. až B. 20 2 330 2 290 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sestaveno dne: 03.06.2020 Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: 

 

07071892 

IČO 


