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PÁR SLOV ÚVODEM
Rok 2010 byl v mnohém podobný letům předchozím, ale v něčem také zcela
výjimečným. Podařilo se zorganizovat a uskutečnit všechny naše pravidelné
prázdninové akce a tábory i dalších 5 velmi oblíbených víkendových aktivit na území
hl. města Prahy.
A v čem tedy byl rok 2010 jiný? V první řadě byl výročním rokem oslavy
dovršených 15ti let existence Spolku a jeho činnosti. A dále, pořádaných akcí se
celkem v roce 2010 účastnilo rekordních více jak 170 dětí ze všech věkových i
sociálních skupin. Letní tábor v Bezdružicích byl naplněn v plné kapacitě 44 dětí, z
toho se s námi zúčastnilo v tomto roce na zkrácenou dobu i 8 dětí předškolního věku.
Právě letní tábor u obce Bezdružice na Tachovsku zůstává od začátku činnosti
sdružení jeho stěžejní aktivitou. Během celých 15ti let si stanový tábor udržel svůj
tradiční ráz a náplň. Mnoho se ale také změnilo. Postupně se obnovily stanové
plachty, matrace, postavily se nové suché záchody, sprcha i sklípek. V roce 2010
jsme díky grantu ČSOB zrekonstruovali dřevěnou kůlnu na nářadí. Jsme rádi i za
drobné finanční podpory a zejména za zájem dětí a rodičů.
Kromě letního tábora se uskutečnil v roce 2010 i další zimní lyžařský a
snowboardový pobyt na horách v době jarních prázdnin v Rokytnici nad Jizerou,
podzimní cyklo tábor ve Stráži nad Nežárkou a 5 netradičních jednodenních akcí
v Praze.
Naší snahou je nabídnout dětem všech věkových i sociálních skupin možnost
aktivně trávit volný čas ve městě i v přírodě, učit se novým věcem a poznávat
kamarády. Všichni vedoucí jezdili dříve na tábory jako děti nebo praktikanti a nyní ve
svém volném čase a bez nároku na odměnu připravují nejrůznější aktivity pro další
generaci. K výročí 15 let jsme uspořádali setkání všech bývalých i současných členů a
přátel sdružení a přejeme si, abychom se v příštích letech takto scházeli i nadále ve
stále větším počtu a s dalšími zážitky a plány do budoucna.

Vaši přátelé a vedoucí
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PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Název sdružení: Spolek přátel Bezdružic (SpB)
Sídlo: Praha 5, Ostrovského 3184/38a, 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 (poslední změna stanov
ze dne 7.12.2010)
Kontakt: spb@spolek.eu, 731 056 697
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 2010 mělo sdružení 24 členů, kteří působili jako odborní vedoucí na
jednotlivých akcích. Zorganizovaných výletů a táborů se v roce 2010 zúčastnilo více
jak 170 dětí. Během 15 let působení SpB jsme pracovali s více jak 430 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 (Ing. Vendula Prjachová)
• pokladník (Kristýna Cílková)
• koordinátor (Ing. Barbora Kafková).

Výbor se schází dle potřeby. V roce 2010 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.
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ČINNOST 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, kde se pravidelně
koná u města Bezdružice letní stanový tábor. SpB zde udržuje a spravuje svoji
táborovou základnu a veškeré materiální zabezpečení pro chod a zázemí všech akcí a
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, jednodenní 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.
Letošní rok byl výročním 15. rokem činnosti sdružení. Při této příležitosti
bylo uspořádáno slavnostní setkání současných i bývalých členů a přátel Spolku. Pěti
zakládajícím či významným členům byl předán certifikát s titulem čestného člena
Spolku přátel Bezdružic jako vyjádření díku a zájmu další spolupráce a kontaktu.
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AKTIVITY SPOLKU V ROCE 2010
Projekty sdružení se odvíjejí od plánovaných akcí na daný rok. V roce 2010
jsme zorganizovali tyto akce pro děti a mládež:



Lyžařský pobyt – 27.2.2010-6.3.2010, Rokytnice nad Jizerou, Krkonoše
(poplatek 3 440,-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.
V roce 2010 s námi jeli i nejmladší
lyžaři, děti předškolního věku. Sněhu byl
dostatek, nikomu se nic nestalo a tak si
prázdniny všichni užili. Využili jsme blízké
lyžařské středisko Studenov, ale vydali jsme se i dvakrát do Harrachova.
Nechyběl tradiční závodní slalom, závod na kluzácích, spousta her a diskotéka.



Přírodovědná stanice – 24.4.2010, Praha (ZDARMA)
Díky grantům od Magistrátu hl.m. Prahy se i v roce 2010 mohli uskutečnit 5
jednodenní akce v Praze. První z nich byla návštěva přírodovědné stanice na
Andělu. V tu sobotu bylo krásně slunečno a na programu byla ukázka zvířátek
v malé zoo, přednáška o obojživelnících i zábavná hra nakonec. Děti měli i
možnost pochovat si živou krajtu a podívat se do skleníku s kaktusy.
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Po prohlídce se děti ještě zabavily na hřišti a společně se pak všichni vydali na
rozhlednu na Petříně. Byl to naučně zábavný a sportovní den se vším všudy.



Letní tábor – 1.-18.7.2010, Bezdružice (poplatek 3 980,-Kč)
Stěžejní činností SpB zůstává letní stanový tábor v obci Bezdružice na
Tachovsku, kde se tábor v roce 2010 konal pod hlavičkou SpB již po patnácté.
Děti bydleli celých 18 dní v přírodě ve stanech s podsadou, poznali přírodu v okolí
i nové kamarády. Celý tábor se nesl v pirátském duchu celotáborové hry Ostrov
pokladů. Družinky proti sobě hráli nejrůznější hry, aby získali indicie k objevení
pirátského pokladu. I nejmenší účastníci tábora, kteří sice odjeli dříve, nakonec
našli svůj poklad, který si spravedlivě rozdělili. Téměř celou dobu nám přálo
krásné počasí, i když vydatných dešťů jsme se taky dočkali. Všichni plavčíci,
námořníci, kormidelníci, důstojníci i piráti do jednoho zažili velké dobrodružství,
naučili se novým dovednostem a našli nové kamarády.
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Foto akce Pražský hrad – 11.9.2010, Praha (ZDARMA)
Jako druhá jednodenní akce byl uspořádán foto výlet na Pražský hrad a do
jeho přilehlých zahrad. Přihlášené děti dostali zapůjčené digitální fotoaparáty
firmy Olympus, dozvěděli se základní informace o focení, společně jsme pak
prošli areál Hradu křížem krážem a fotili vše co nám přišlo pod objektiv – turisty,
památky, kašny a panoramata. Znaveni chůzí i mačkáním spouště jsme si
odpočinuli v zahradách a občerstvili se. Poté jsme ještě navštívili Muzeum hraček
a vrátili se zpět k rodičům. Počasí nám přálo a paměťové karty všech se zaplnili
hezkými snímky z celé akce.
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Za historií MHD – 9.10.2010, Praha (ZDARMA)
Na programu třetí jednorázové akce s podporou Magistrátu hl.m. Prahy byla
exkurze Muzea MHD v Praze Střešovicích, ale hlavně projížďka historickou
tramvají okružní jízdou přes centrum Prahy, to byl nevšední zážitek pro všechny.
Po výstupu z tramvaje ve vozovně jsme si prohlédli další staré vozy a nejen
tramvaje, ale také autobusy, trolejbusy i staré povozy, které v Praze jezdily dříve,
než se objevily vozy na elektřinu. Opět vyšlo pěkné počasí, a tak děti s radostí
uvítali přesun na dětské hřiště.



Cyklotábor – 26.-31.10.2010, Stráž nad Nežárkou (poplatek 2500,-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.
Tento rok jsme zavítali již po několikáté do Jižních Čech, konkrétně do
rodiště Emy Destinnové, do Stráže nad Nežárkou. Po skupinkách jsme vyjížděli
na různě dlouhé výlety, vždycky jsme se někde potkali či minuli. Viděli jsme výlov
rybníka, navštívili jsme Schwarzenberskou hrobku u Třeboně a jeli se vykoupat
do bazénu v Jindřichově Hradci. Jako vždy nabitý program a spousta legrace i
přes pár píchlých duší a odřenin.
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Mořský svět a planetárium – 14.11.2010, Praha (poplatek 100,-)
Předposlední plánovanou jednodenní akcí byla společná prohlídka výstavy
Mořský svět v Praze v Holešovicích a představení v planetáriu. Prohlédli jsme si
akvária plné exotických ryb, viděli jsme žraloky, kajmany i murény. V planetáriu
jsme shlédli představení „Toulky sluneční soustavou“, příjemně jsme si odpočinuli
a tak pak není divu, že děti měly ještě plno sil na dovádění na hřišti ve
Stromovce.



Bruslo-besídka– 11.12.2010 (poplatek 80,-)
Poslední akcí v roce 2010 bylo, už dá se říct tradiční, předvánoční setkání na
zimním stadionu Nikolajka. Dvě hodiny bruslení na ledě jsou příjemnou zábavou i
sportem. A celý zmrzlí se pak rádi přesuneme Na Věneček, kde nás čeká teplý
čas, něco sladkého i drobné dárečky. Moc rádi se takhle budeme setkávat i
nadále.
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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.
Členové sdružení jezdí na akce jako vedoucí ve svém volném čase, bez nároku na
mzdu nebo jinou odměnu.

CO SE V ROCE 2010 PODAŘILO


Získali jsme opět grant Magistrátu hl.m. Prahy v rámci programu „Celoměstské
programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území hl. m. Prahy
na rok 2010“, tentokrát sice v nižší výši 10.000,-, ale i tak jsme díky nim mohli
z části dotovat jednodenní akce v Praze, které jsou u dětí velmi oblíbené.



Díky finančnímu příspěvku z fondu ČSOB „Pomáháme společně“ jsme před
letním táborem mohli vlastními silami zrekonstruovat starou kůlnu, která
hrozila zřícením.



I pro rok 2011 jsme od ČSOB získali cenný příspěvek ve výši 25.000,- na
nákup sportovního vybavení a pořádání sportovních aktivit v roce 2011.



Zaměstnanci ČSOB nám také v červnu pomohli se stavěním táborové základny
v rámci jejich dobrovolnického dne. Celkem 8 zdatných mužů i žen zapojilo
své síly a díky tomu jsme zvládli nejen sestavit stany, umýt a uklidit kuchyň,
ale i postavit novou kůlnu. Všem patří velké díky.



Úspěchem je i získání malého příspěvku od Nadačního fondu Tesco na nákup
potravin na letní tábor. To ulehčilo rozpočtu a nakoupit se tak mohly další
potřebné věci, jako matrace, nářadí apod. V podobné aktivitě bychom rádi
pokračovali i do budoucna.
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PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2011


Nákup sportovního vybavení pro celoroční využití při akcích
Díky příspěvku ČSOB nakoupíme v roce 2011 sportovní vybavení pro potřeby
pořádaných akcí i pro celoroční využití pro děti – např. badmintonové rakety a
síť, pétanque, volejbalová síť a míče, horolezecká lana, létající talíře, ping
pong, softbal apod.



Víkendové akce v Praze
I v roce 2011 budeme pokračovat v organizování jednodenních výletů a akcí
v Praze. V grantové přihlášce je v plánu indoor minigolf, lanové centrum,
muzeum železnice a sportovní klání.



Oprava střechy táborové základny
Bude nutné v nejbližší době opravit střechu táborové základny v Bezdružicích,
která je v katastrofálním stavu a teče do ní během táborů a poté na
uskladněné věci. Předpokládané náklady jsou 25.000,-. S prosbou o příspěvek
oslovíme rodiče dětí a přátele.



Školení vedoucích
Vedoucí všech akcí, které pořádá SpB, mají mnoholeté zkušenosti a na akce
jezdí ve svém volném čase bez nároku na odměnu. Je potřeba, aby měli
dostatečnou kvalifikaci a proto se pravidelně školí v oblasti vedení táborů,
první pomoci, lyžařských a snowboardových dovedností apod. V roce
2010/2011 proběhly a budou dále probíhat další důležitá školení a
rekvalifikace.
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WEB A PROPAGACE
Kompletní informace o aktivitách organizace Spolek přátel Bezdružic, o.s. a o
aktuálním dění jsou dostupné na webových stránkách www.spolek.eu. Zde je
možné najít jak informace o plánovaných akcí, tak také fotografie a zápisy z akcí
uskutečněných. Dostupné jsou také výroční zprávy a další informace o sdružení.
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 jsou reference od účastníků pořádaných
akcí, jejich rodiny a kamarádů stejně jako dobré jméno na veřejnosti a u orgánů
veřejné správy.
WWW.SPOLEK.EU

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM
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.
 Magistrát hl. m. Prahy
 ČSOB, a.s.
 Nadační fond Tesco
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ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
Spolek přátel Bezdružic vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
V roce 2010 nebylo nutné ze zdrojů sdružení financovat větší investice.
Veškeré pořádané akce byly dobře rozpočtovány a skončili s vyrovnaným nebo lehce
přebytkovým hospodařením. V celkovém výsledku je tedy výsledek hospodaření za
rok 2010 19.196,50 Kč. Zisk bude v roce 2011 využit na opravu střechy táborové
základny (odhadovaná cena 25.000,-) a na další investice v souladu s posláním
sdružení (např. nové matrace a plachty).
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.

Příloha – Zpráva o hospodaření za rok 2010
Příjmy
příspěvky členů
poplatky za pořádané akce
granty a dary
úroky z banky

417 688,0 Kč
6 000,0 Kč
392 567,0 Kč
25 000,0 Kč
121,0 Kč

Výdaje
služby a materiál pro pořádané akce
poplatky bance
provoz webu
režie a školení

398 491,5 Kč
379 628,5 Kč
2 924,0 Kč
1 800,0 Kč
14 139,0 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2010

19 196,5 Kč

Zpracovala:
Ing. Vendula Prjachová – hospodářka SpB
V Praze dne 1.5.2011
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