Výroční zpráva
2009
Spolek přátel Bezdružic, o.s.

1

Obsah:
SLOVO ÚVODEM .......................................................................................................................... 3
PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ........................................................................................ 4
ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ................................................................................................ 5
PROJEKTY SPOLKU V ROCE 2009 ................................................................................................... 6
ÚSPĚCHY V ROCE 2009 ............................................................................................................... 10
PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2010........................................................................................ 10
FUNDRAISINGOVÉ CÍLE ............................................................................................................... 11
PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS .............................................................................................. 11
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM ...................................................................................... 12
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009 ...................................................................................... 12

2

SLOVO ÚVODEM
Občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic vzniklo v roce 1995 a od té doby se
již 15. rokem zabývá organizováním nejrůznějších volnočasových aktivit pro děti a
mládež. Od prvních let existence se však mnoho změnilo. Rozrostla se základna
členů, kteří se zapojují do organizování akcí jako vedoucí. Většina z nich se táborů
navíc sama účastnila od dětského věku a má tudíž vlastní zkušenosti a nejlepší
povědomí o vlastním fungování akcí i sdružení. Všichni společně se stále snažíme
vylepšovat činnosti sdružení ke spokojenosti dětí a jejich rodičů. Rozšířilo se i
portfolio pořádaných aktivit. I když hlavní náplní zůstává i nadále organizace letního
stanového tábora u obce Bezdružice na Tachovsku během prvních týdnů letních
prázdnin, velkému zájmu se těší i další výlety a akce během celého roku. Od roku
1997 pořádáme již tradičně o jarních prázdninách zimní lyžařský a snowboardový
výcvik, od roku 2000 jezdíme pravidelně o podzimních prázdninách na cyklotábor.
V roce 2009 se navíc uskutečnily celkem 4 víkendové akce v Praze, které měly
za cíl nabídnout dětem aktivní využití jejich volného času v metropoli. Akce se mohly
konat zdarma díky finanční podpoře Magistrátu hl.m. Prahy, což umožnilo účast dětí z
různých věkových i sociálních skupin.
Velkých změn se dočkala i táborová základna v Bezdružicích. Během
posledních let se podařilo postavit nové suché toalety, sprchu nebo sklípek. Díky
grantu ČSOB pak bylo v roce 2009 nakoupeno několik nových stanových plachet a
matrací, které již dosluhovaly. Bez nutné finanční pomoci a dobrovolné práci všech
by se to však neobešlo.
Tímto bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, organizacím i
jednotlivcům, kteří podpořili naši činnost finančními či věcnými dary, nebo svými
službami. Tyto prostředky byly, jsou a budou plně využity při naplňování poslání
občanského sdružení. Spolek přátel Bezdružic rozvíjí bohaté zkušenosti vedoucích a
snaží se tak svou činností přispívat k poznávání a ochraně přírody a rozvíjení
dětského volného času.
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PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Název sdružení: Spolek přátel Bezdružic (SpB)
Sídlo: Praha 5, 152 00, Högerova 686
Kontaktní adresa: Praha 5, Ostrovského 38A, 150 00
Vznik v roce: 1995
IČ: 631 13 597
Registrace u MV ČR: č.j. II/s-OS/1-27834/95-R z 8.8.1995
Kontakt: spb@spolek.eu, 251810105, 731056697
Internetové stránky: www.spolek.eu
Bankovní spojení: 133759096/0300 (ČSOB, Praha 5, Arbesovo náměstí)

Poslání:
Spolek přátel Bezdružic je dobrovolným nepolitickým sdružením,
které si klade za cíl přispívat k poznávání západních Čech, k ochraně
přírodních a kulturních hodnot. Za tímto účelem sdružení pořádá dětské
tábory, výlety, náborové akce a jinou osvětovou činnost. Pečuje o
praktický a teoretický rozvoj svých členů, svěřených dětí a mládeže.
Cílem občanského sdružení SpB je organizace volnočasových aktivit dětí a
mládeže a poskytnout jim tak sportovní, přírodní i kulturní aktivity zejména v době
školních prázdnin. Nabízí tak příležitost k aktivní formě vyžití, získání nových
zkušeností, samostatnosti a navázání nových přátelství.

Organizační struktura:
Orgány sdružení jsou:
a/ shromáždění členů – nejvyšší orgán
b/ výbor – statutární orgán
c/ vedení akce
d/ revizoři účtů
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V roce 2009 mělo sdružení 24 členů, kteří působili jako odborní vedoucí na
jednotlivých akcí. Zorganizovaných výletů a táborů se v roce 2009 zúčastnilo více jak
160 dětí. Během 15 let působení SpB jsme pracovali s více jak 400 různými dětmi.
Shromáždění členů svolává výbor minimálně jednou ročně, aby zhodnotilo činnost
sdružení v uplynulém roce, schválilo zprávu o hospodaření a vytyčilo si cíle pro nový
rok své činnosti.
Výbor je v současné době pětičlenný, volený na 3 roky, současné složení má mandát
do výroční schůze 2011. Členové výboru zastávají tyto funkce:
• předseda (Ing. Antonín Krejčík)
• místopředseda (Filip Bouma)
• hospodář (Bc. Vendula Prjachová)
• pokladník (Kristýna Cílková)
• koordinátor (Ing. Barbora Kafková).
Výbor se schází dle potřeby. V roce 2009 se sešel celkem třikrát. Schůze jsou
veřejné, přístupné všem členům a zápisy jsou zveřejňovány.
Výbor vždy pověřuje členy sdružení vedením jednotlivých akcí. Ti pak přebírají
odpovědnost a kompetence svěřených funkcí.
Revizoři účtů jsou dva, voleni členy sdružení a kontrolují průběžně stav hospodaření
sdružení.

Občanské sdružení SpB je registrované v katalogu neziskových organizací vedeným
obecně prospěšnou společností Neziskovky.cz
SpB má od roku 2009 také svůj profil na sociální síti Facebook.

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic se snaží co nejaktivněji podílet na
rozvoji volného času dětí a mládeže zejména z Prahy. Je realizátorem mnoha akcí,
které mají za cíl nabídnout účastníkům sportovní, kulturní a přírodní vyžití volného
čas. Snahou je také přispívat k poznání západních Čech, konkrétně okresu Tachov,
kde se pravidelně koná u města Bezdružice letní stanový tábor. SpB zde udržuje a
spravuje svoji táborovou základnu a veškeré materiální zabezpečení pro chod
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letních táborů, které se zde konají po celou dobu letních prázdnin již více jak dvacet
let. Snažíme se o rozvoj kreativity, poznání a samostatnosti dětí a mládeže. Kromě
letního třítýdenního tábora organizuje sdružení zimní lyžařský pobyt v českých horách
v době jarních prázdnin Prahy 1-5, Cyklotábor na kolech v době podzimních prázdnin
a příležitostné víkendové akce a sportovní turnaje během celého roku.
Činnost Spolku je závislá na dobrovolné práci členů, kteří veškeré akce
organizují, zabezpečují a sami se jich účastní jako vedoucí bez nároku na mzdu nebo
odměnu.
Spolek přátel Bezdružic udržuje základnu svých členů a snaží se zejména
přimět děti k pravidelné účasti na akcích, na které mohou brát své kamarády,
spolužáky či příbuzné.
K náplni činnosti patří i údržba, správa a rozvoj táborové základny a veškerého
materiálního zázemí pro pořádání akcí.

PROJEKTY SPOLKU V ROCE 2009
Projekty na zajištění činnosti sdružení se odvíjejí od plánovaných akcí na daný
rok. V roce 2009 jsme zorganizovali tyto akce pro děti a mládež:



Lyžařský pobyt – 21.-28.2.2009, Benecko, Krkonoše (poplatek 3 150,-Kč)
Lyžařský pobyt pořádá sdružení již od roku 2000 v době jarních prázdnin
Prahy 1-5. Společně vyrážíme do českých hor, snažíme se měnit místo pobytu
a

poznávat

tak

různé

lokality

vhodné pro lyžařský výcvik malých
i velkých, lyžařů i nelyžařů, kteří si
během týdenního pobytu osvojí a
zdokonalí své lyžařské schopnosti
pod

dohledem

proškolených

instruktorů. Již několik let nabízíme
i výcvik na snowboardu.
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Zoo-víkend – 16.5.2009, Praha (ZDARMA)
Díky grantům od Magistrátu hl.m.Prahy se mohla uskutečnit ojedinělá
jednodenní akce spojená s jízdou parníkem a společnou návštěvou zoologické
zahrady v Praze Troji. Akce se zúčastnilo 27 dětí a mládeže včetně 4 dětí
z Klokánku.



Letní tábor – 1.-19.7.2009, Bezdružice (poplatek 3 770,-Kč)
Stěžejní činností SpB zůstává letní stanový tábor v obci Bezdružice na
Tachovsku, kde se tábor v roce 2009 konal již po čtrnácté. Během 3 týdnů děti
bydleli v přírodě ve stanech s podsadou, poznali přírodu v okolí i nové
kamarády. Celotáborová hra měla název „Soukromá očka, s.r.o“. Děti se ve
skupinkách jako detektivové snažili naučit novým dovednostem, odhalili řadu
zločinců a přispěli tak k rozluštění řady detektivních případů. Kromě honby za
zločinci si naši detektivové užili i zasloužené chvíle pohody, odpočinku, her a
náležité odměny.



Letní tábor II. – 19.7.-8.8.2009, Bezdružice (druhý běh tábora)
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Turnaj v minigolfu a přespání v tělocvičně - 18.-19.9.2010 (cena 50,- na
jídlo)

Další víkendová akce v Praze byla dvoudenní a spojená s přespáním
v tělocvičně. Hry ve školní tělocvičně a spaní na žíněnkách je pro děti vždy
nevšedním zážitkem. V sobotu proběhl přátelský turnaj v minigolfu. Poplatek
rodičů kryl pouze náklady s jídlem, ostatní bylo hrazeno z grantu Magistrátu.



Cyklotábor – 27.10-1.11.2009, Zbraslavice (poplatek 1900,-Kč)
Další již pravidelnou akcí je Cyklotábor o podzimních prázdninách. Na různých
místech republiky poznáváme okolí a přírodu na sedlech kol. Náročnost výletů
je přizpůsobena věku dětí a terénu. Jde nám zejména o příjemné strávení
volných dní mimo město s kamarády a sportovním vyžitím a zábavou.
Letos jsme se na kolech zajeli na Český Šternberk, do Kácova nebo vlakem do
Kutné hory, kde jsme se s baterkami podívali i do stříbrných dolů.

8



Aquapark – 20.11.2010 (poplatek 150,-)
Návštěva aquaparku v Praze – Čestlicích
byla v pořadí třetí víkendovou akcí pro děti
v Praze. Zájem byl velký, a tak nebylo
možné

akci

uspořádat

zcela

zadarmo.

Několik hodin koupání a jízd na tobogánech
si

všichni

dosyta

užili.

Mnozí

se

do

aquaparku dostali poprvé.



Bruslo-besídka – 19.12.2010 (ZDARMA)
Poslední akcí v roce 2009 byla vánoční besídka spojená s bruslením na ledním
stadionu Nikolajka v Praze. Přišli malí i velcí, zkušení bruslaři i úplní
začátečníci. Po bruslení na všechny čekalo vánoční pohoštění a vánoční
stromeček se zajímavými dárečky. Každý si jich odnesl hned několik. Kreslili se
přáníčka, pouštěli ořechové lodičky a zpívali koledy. Byla to prává vánoční
atmosféra.

Z každé pořádané akce je na v kronice na webu sdružení zápis a fotografie
(www.spolek.eu). Každý si tak může připomenout, kdy kde byl a co se všechno dělo.
Fotografie jsou výbornou vzpomínkou.
Členové sdružení jezdí na akce jako vedoucí ve svém volném čase, bez nároku na
mzdu nebo jinou odměnu.
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ÚSPĚCHY V ROCE 2009


Podařilo se nám získat grant Magistrátu hl.m.Prahy v rámci programu
„Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území
hl. m. Prahy na rok 2009“, a to ve výši 20.000,-. Získané prostředky byly plně
využity na organizaci 4 víkendových akcí na území hl.m.Prahy, kterých se
účastnilo celkem 93 dětí. Velký zájem dětí nás vedl k podání žádosti znovu i
pro rok 2010.



Podařilo se nám znovu získat finanční příspěvek z fondu „Pomáháme společně“
ČSOB ve výši 15.000, který bude v roce 2009/2010 použit na další fázi obnovy
táborové základny – na výstavbu nové kůlny, která je v katastrofálním stavu.
To velmi výrazně ulehčí rozpočtu tábora.



Spolek přátel Bezdružic si založil svoji skupinu na sociální síti Facebook, která
má již 60 členů z řad dětí, vedoucích i přátel. Díky ní je možné udržovat
kontakt se sympatizanty sdružení a informovat je o aktivitách.

PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2010


Obnova dětské táborové základny II – stavba nové kůlny
Během přípravy a stavění tábora v červnu 2010 bude postavena nová kůlna na
nářadí, která je v katastrofálním stavu a hrozí její zborcení. Kůlna bude
postavena vlastními silami šikovných členů sdružení, materiál bude hrazen
z grantu ČSOB.
Odhadované náklady: 15 – 20 tisíc Kč
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Víkendové akce v Praze
I v roce 2010 bychom rádi uspořádali další víkendové akce v Praze za finanční
podpory Magistrátu. Na rok 2010 jsme v grantovém řízení získali 10.000,-.
V plánu jsou tyto 4 akce: Fotovíkend s prohlídkou Pražského hradu, Výlet
historickou tramvají s prohlídkou muzea MHD, návštěva divadla a zimní/letní
bruslení.

FUNDRAISINGOVÉ CÍLE


Diverzifikace finančních zdrojů
Snažíme se získávat peníze z několika různých zdrojů a nebýt závislí pouze na
příspěvcích rodičů. Znovu se nám podařilo získat peníze z veřejných rozpočtů
a také pár darů. V tomto trendu chceme pokračovat a navázat spolupráci
s firemními dárci, ať už půjde z jejich strany o pomoc finanční nebo
nefinanční. Firemním partnerům chceme nabídnout vzájemně prospěšnou
spolupráci. Dalším možným zdrojem financí jsou grantové programy nadací a
nadačních fondů.



Ekonomická udržitelnost
Snahou sdružení je dlouhodobě udržet vyrovnané hospodaření s mírným
ziskem, který by byl v případě potřeby použit na kryt ztráty dalších let
(rezervní fond) nebo reinvestován do potřebných oblastí činnosti sdružení.



Větší spolupráce s rodiči - dárci
Rodiče dětí jsou nejvíce zainteresovanou skupinou sympatizantů sdružení.
Přispívají na účast svých dětí na akcích a rádi podpoří činnost Spolku finančně i
nefinančně. Důležitá je komunikace s nimi, existence sdružení je postavena
zejména na dobrých referencí rodičů a dětí, které se akcí účastní.

PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS
Kompletní informace o aktivitách organizace Spolek přátel Bezdružic, o.s. a o
aktuálním dění jsou dostupné na webových stránkách www.spolek.eu
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Informace o letním táboru jsou zveřejňovány v brožuře „Mít kam jet“, na portálu
www.cesketabory.cz a dalších. Informace o akcích také vyvěšujeme ve školách a
šíříme je mezi své přátele. Novým informačním kanálem je také Facebook.
Velmi důležité a nejlepší reklamou je „dobré slovo z úst“ od účastníků
pořádaných akcí, jejich rodiny a kamarádů stejně jako dobré jméno na veřejnosti a u
orgánů veřejné správy.
Nabídka táborů je veliká, je tedy nutné pracovat dále na povědomí o činnosti
sdružení, ideálně se dostat do tisku či jiných médií.

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM
Děkujeme všem dárcům a sponzorům za všechny věcné dary, za ochotu a
přízeň naší organizaci!






Magistrát hl. m. Prahy
ČSOB, a.s.
ZŠ Nepomucká
firma Miroslav Dobrovský
Jana Kolegarová

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2009
Spolek přátel Bezdružic vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
V roce 2009 nebylo nutné ze zdrojů sdružení financovat větší investice.
Jedinou nákladnou investicí byla obnova táborové základny II, která byla hrazena
z grantu ČSOB. To velmi ulehčilo rozpočtu tábora, který skončil ziskem. Ostatní akce
byly

taktéž v mírném

zisku, což v konečném

výsledku zajistilo přebytkové

hospodaření za rok 2009 se ziskem 30.844,61 Kč. Ty poslouží ke krytí ztráty
z minulého roku (ztráta 21.325 Kč) a zároveň bude zbytek převeden do rezervního
fondu do dalších let. Peníze ve fondu se shromažďují také pro případ možnosti
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odkoupit pozemek u Bezdružic, kde se konají tábory. Jeho odhadovaná cena nyní
převyšuje částku 30.000 Kč.
Pověření hospodáři jednotlivých akcí se snaží, aby nebyly ztrátové. Sestavují
se rozpočty akcí, podle kterých je stanoven poplatek rodičů. Vyúčtování se předkládá
hospodáři sdružení, který vede peněžní deník a shromažďuje všechny účty a faktury.
Dlouhodobě se sdružení snaží o vyrovnané hospodaření. Veškerý zisk je znovu
použit na činnost a plnění poslání sdružení.
Členové sdružení nejsou za svou práci pro sdružení nijak odměňováni! Pracují
pro sdružení zcela dobrovolně bez nároku na mzdu.

Zpracovala:
Bc. Vendula Prjachová – hospodářka SpB
V Praze dne 1.6.2010

Příloha – Zpráva o hospodaření za rok 2009
Výnosy z činnosti v roce 2009
Členské příspěvky
Dar J.Kolegarová
Tábor II.běh - zničená plachta
Lyžařský kurz
Lyžařský kurz - vleky dětí
Turnaje
Letní tábor
Grant ČSOB
Cyklotábor
Víkendové akce (včetně grantu MHMP)
Úroky z banky
CELKEM

Náklady z činnosti v roce 2009
Náklady s pořádanými akcemi (spotřeba materiálu, služby)
Poplatky bance
Režijní náklady
Čerpání grantu ČSOB
Přečerpání grantů Magistrátu
Provoz webu
CELKEM

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2009

Suma v Kč
6 000,00
2 000,00
2 560,00
113 450,00
1 511,00
1 251,00
141 760,00
30 000,00
35 450,00
23 300,00
79,65
357 361,65

Suma v Kč
289 459,44
2 507,00
2 634,00
30 000,00
131,60
1 785,00
326 517,04

30 844,61 Kč
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