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Výroční zpráva 
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Základní údaje společnosti 
 

Společnost byla dne 28. 12. 2006 zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, 
vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích pod identifikačním číslem 261134006 

Název obecně prospěšné společnosti je Vědomí Srdce o. p. s. (dále jen „společnost“). 

Sídlem společnosti je Čechova 906, 391 65 Bechyně 

 
 
Orgány společnosti 
 
Správní rada: 
Předseda  Ing. Jaroslav Záhora 
Místopředseda Jan Dubanič 
Člen  PhDr. Anita Beganyová 
 
Dozorčí rada: 
Předseda Ing. Radek Trachta 
Místopředsedkyně Ing. Jan Kubín 
Člen  Ing. Jaroslav Nahodil 
 
Statutární orgán: 
Ředitel do 31. 8. 2019 Ing. Jiří Ott,  
 od 1. 9. 2019 Mgr. Jaroslav Kuchař 
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Služby poskytované o.p.s. Vědomí Srdce 

 

 ZÁKLADNÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SLUŽBY 

 
a) zřizování a provozování center pro osobní rozvoj člověka v duchovní, duševní 

i materiální oblasti života, 
b) vzdělávací, osvětová a poradenská činnost zaměřená na ozdravení života jednotlivce 

i společnosti, 
c) poskytování sociálních služeb a služeb sociálně potřebným skupinám, 
d) pořádání ozdravných, harmonizačních a zábavně vzdělávacích setkání, 
e) organizování duchovních setkání a jiných činností zaměřených na šíření duchovních 

myšlenek, 
f) činnosti podporující rozvoj alternativních způsobů péče o člověka a společnost, 
g) činnosti přispívající ke zviditelnění a sjednocení duchovních sil na principech 

spolupráce, partnerství a nenásilí. 
 

DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI 

 
1. Kromě obecně prospěšných služeb může společnost vykonávat tyto doplňkové činnosti: 

a) publikační činnost, 
b) výroba a prodej drobných předmětů, 
c) nákup a prodej zboží, 
d) zprostředkování obchodu a služeb, 
e) ubytovací služby. 
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Poslání a cíl společnosti 
 
Člověk je ve své podstatě duchovní bytost. Toto poznání, pokud je do hloubky prožito a 
přijato, mění nebo ovlivňuje vše: osobní i profesní rozvoj a jeho priority, rodinné a 
partnerské vztahy, práci a její smysl nebo i postoj k událostem ve společnosti.  
 
Jsme si vědomi 
 

 přerodového okamžiku nejen českého národa, ale i celého lidstva, který má podobu 
hluboké spirituální proměny a růstu, byť na pozadí všeobecné krize společenských 
struktur, 

 akutní potřeby šíření světla Pravdy, duchovního poznávání a vývojové cesty jako jediného 
majáku v rozbouřené a nesrozumitelné době, 

 lidské touhy konečně najít mentální, duševní i fyzickou oporu pro své bytí na planetě 
Zemi, 

 méně či více vědomého přání každého člověka nalézt směr a smysl bytí i svého 
duchovního rozvoje, 

 významu platnosti věčných zákonů Universa pro život jedince i společnosti… 
 
Naplňujeme toto poslání: 
 

 širokému okruhu zájemců nabízet pravdivý a ucelený popis současné reality, a to ve 
všech důležitých oblastech – osobní, rodinné, pracovní, společenské, 

 napomáhat optimálnímu průběhu duševního a duchovního růstu jednotlivce i 
společnosti, 

 rozvíjet a předávat zkušenosti, postupy a nástroje, umožňující prakticky a konkrétně 
uvést nabízená řešení v život, 

 dosáhnout v nás samých a v kritickém množství lidí takovou úroveň vědomí, která postačí 
ke kvalitativnímu skoku na vyšší vibrační úroveň, 

 v co nejkratší možné době otevřít tuto cestu co největšímu, možnému počtu lidí. 
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Přehled základních aktivit v roce 2019 
 
Rok 2019 se nesl v duchu přípravy a realizace velkých setkání volně navazujících na akce 

realizované v předchozích letech: 

 Obroda české matrice, rok 2014 

 Dejme sílu míru, rok 2015 

 Jak sjednocené vědomí mění osudové prostředí, rok 2016 

 

A. 25 hodin Ticha pro život v Míru 
 

V roce 2019 proběhly dvě akce pod tímto názvem, první se konala 24. – 25. května a druhá 

16 – 17. Listopadu, obě v hotelu STEP, Praha 9 za účastni několika set účastníků a hostů.   

 

Záměrem obou setkání bylo: 

 Přinést významný krok v osobním rozvoji: 25 hodin v TICHU vydá za několik let práce na 

sobě 

 Vypnout “staré” a zapnout “nové”: u jednotlivců může dojít k RESTARTU osobní mysli a 

ke změně jejich pohledu na život 

 Otevřít sílu svého srdce, posunout se do tvořivějšího nastavení 

 Uzdravit sebe, svůj život i náš svět 

 

 

B. Kruh Světla 
 

Kruh Světla je určen především pro představitele různých skupin a učení, ochotných podílet 
se na společném působení v energeticko-informačním poli, pro dobro další cesty nás všech. 
 
V roce 2019 proběhly dvě setkání Kruhu Světla, první 30. 3. 2019 v Paspově sále na 
Smíchově, Praha 5, druhé 12. 12. 2019 Na Marjánce, Praha 6.  
 
Důvody a záměry setkání: 

 Současná fáze vývoje lidstva na přelomu dlouhých vývojových cyklů je jedinečnou 
příležitostí rozvinout cestu spolu-tvoření ve vědomí Jednoty. 

 Máme vzácnou možnost propojit se v kruzích, které se setkávají a mají pozitivní vliv na 
rozvoj kolektivního vědomí. 

 Na setkáních vytváříme Kruh Světla společným naladěním všech zúčastněných. 

 Odevzdáváme se hlubokým rovinám Vědomí. 

 Vytváříme a vysíláme vizi nového soužití ve společnosti i ve světě. 

 Podporujeme šíření Poznání ve společnosti. 


