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SLOVO ÚVODEM
Každý rok se Spolkem uteče jako voda a je nabitý akcemi a zážitky. I v roce
2011 tomu nebylo jinak. Mimo již tradičních táborů v létě, v zimě a na podzim jsme
uspořádali oblíbené víkendové sportovně-zábavné akce pro děti školního i
předškolního věku – lanové centrum, aquapark, minigolf, království železnic a lední
bruslení s vánoční besídkou. Kromě zábavy a legrace jsme se však také věnovali
údržbě táborové základny v Bezdružicích. Vrhli jsme se na opravu děravé střechy
dřevěné kuchyně s jídelnou, aby už konečně nepršelo na nás během tábora a po
táboře na uskladněné věci. Zkrátka bylo toho hodně, my jsme za to rádi a věříme, že
stejně tak i děti a rodiče, kteří se našich akcí v roce 2011 zúčastnili.

Vaši vedoucí a přátelé

PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ
Název sdružení: Spolek přátel Bezdružic (SpB)
Sídlo: Ostrovského 3184/38a, 150 00 Praha 5
Vznik v roce: 1995
IČO: 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, +420 731 056 697
Internetové stránky: www.spolek.eu
Bankovní spojení: 133759096/0300 (ČSOB, Arbesovo náměstí, Praha 5)

Poslání:
Spolek přátel Bezdružic je dobrovolným nepolitickým sdružením, které si klade
za cíl přispívat k poznávání nejen 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.
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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. Nabízíme tak příležitost k aktivní formě vyžití, získání nových
zkušeností, samostatnosti a navázání nových přátelství. Členové SpB pečují o svěřený
majetek a dbají na kontinuitu prospěšné činnosti.

Organizační struktura:
Orgány sdružení jsou:
a/ shromáždění členů – nejvyšší orgán
b/ výbor – statutární orgán
c/ vedení akce
d/ revizoři účtů

V roce 2011 mělo sdružení 23 členů, kteří působili jako odborní vedoucí na
jednotlivých akcích. Zorganizovaných táborů a výletů se v roce 2011 zúčastnilo více
jak 150 dětí.
Shromáždění členů svolává výbor minimálně jednou ročně, aby zhodnotilo
činnost sdružení v uplynulém roce, schválilo zprávu o hospodaření a vytyčilo si cíle
pro další rok své činnosti.
V roce 2011 proběhla na shromáždění členů volba nového výboru s mandátem
do výroční schůze v roce 2014. Složení zůstalo beze změny, došlo pouze k výměně
funkcí hospodáře a pokladníka. Členové výboru zastávají tyto funkce:
•

předseda (Ing. Antonín Krejčík)

•

místopředseda (Filip Bouma)

•

hospodář (Kristýna Cílková)

•

pokladník (Ing. Vendula Prjachová)

•

koordinátor (Ing. Barbora Kafková)

Členové výboru se schází dle konkrétních potřeb. V roce 2011 se výbor sešel
celkem třikrát. Výbor vždy pověřuje členy sdružení vedením jednotlivých akcí. Ti pak
přebírají odpovědnost a kompetence svěřených funkcí.
Sdružení má dva revizory účtů, volené členy sdružení. Ti 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
konají u města Bezdružice letní stanové tábory. 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
pět let. Snažíme se o rozvoj kreativity, poznání a samostatnosti dětí a mládeže.
Kromě letních třítýdenních táborů organizuje sdružení zimní lyžařské pobyty
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, navíc ve svém volném čase nebo o dovolených. Poplatky za pořádané akce
držíme na úrovni nezbytných nákladů, aby byly dostupné všem.

AKTIVITY V ROCE 2011
Projekty sdružení se odvíjejí od plánovaných akcí na daný rok. V roce 2011
jsme zorganizovali tyto akce pro děti a mládež:



Lyžařský pobyt – 12.-19.3.2011, Albrechtice v Jizerských horách (poplatek 3 440,-Kč)
Lyžařské pobyty pořádá sdružení již od roku 2000, společně vyrážíme na různá
místa českých hor, poznáváme tak stále nová zimní střediska vhodná pro lyžařský
výcvik malých i velkých, lyžařů i nelyžařů a nově také snowboardařů.
Letos jsme vyzkoušeli středisko v Jizerských horách - Tanvaldský špičák,
nechyběl tradiční slalom, závody na kluzácích, spousta her i diskotéka.
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Indoor minigolf – 9.4.2011, Praha Kunratice (poplatek 30,-Kč)
První z jednodenních akcí v Praze díky podpoře Magistrátu hl. m. Prahy pro
děti zdarma. Vydali jsme se do Kunratic zahrát si vnitřní minigolf. Všech 17 jamek
na umělé trávě s jezírky a spoustou nejrůznějších překážek jsme zvládli a skvěle
jsme se bavili.



Lanové centrum – 5.6.2011, Praha Císařská louka (poplatek 150,-Kč)
Další z jednodenních akcí v Praze, tentokrát lehce adrenalinová návštěva
lanového centra a dalších atrakcí a soutěží v rámci Dětského dne na Císařské
louce. Postupně jsme se všichni navlékli do sedáků, vyšplhali po žebříku do korun
stromů a prolezli jak Tarzani celou lanovou dráhu. Shora je na zem úplně jiný a
nezapomenutelný pohled. Byl to nevšední zážitek pro všechny.
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Letní tábor – 2.-23.7.2011, Bezdružice (poplatek 3 980,-Kč)
Stěžejní činností SpB zůstávají třítýdenní letní stanové tábory v obci Bezdružice
na Tachovsku, kde se tábor v roce 2011 konal pod hlavičkou SpB již po
šestnácté. Strávili jsme s dětmi celých 21 dní v přírodě ve stanech s podsadou,
poznaly přírodu v okolí i nové kamarády. Celý tábor se nesl v duchu celotáborové
hry Staré pověsti bezdružické. Hra postupovala den po dni přesně tak jako jsou
Staré pověsti v knize od Aloise Jiráska. Družinky museli např. vyřešit nelehkou
hádanku od kněžny Libuše nebo se vypořádat tak jako Bivoj s divokým kancem.
Nejmenší účastníci tábora (děti předškolního věku), kteří s námi na táboře byli 7
dní, hráli podobné hry, ale na motivy nejrůznějších pohádek. Dočkali jsme se
slunného počasí i vydatných dešťů. Nakonec se všichni ve zdraví vrátili plni
dojmu ke svým rodičům.



Pražským motoráčkem do Království železnic – 23.10.2011, Praha (poplatek 50,-Kč)
Třetí z jednodenních akcí, která byla díky grantu MHMP pro děti zdarma.
Z Hlavního nádraží jsme společně vyjeli historickým motoráčkem do Stodůlek.
Odtud jsme se pak procházkou přes park Cibulka dostali až na Anděl rovnou do
Království železnic – místa modelů nejrůznějších mašinek a kolejí včetně
zmenšeniny měst a drah v České republice.
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Cyklotábor – 25.-30.10.2011, Heřmaň u Písku (poplatek 2 600,-Kč)
Další již pravidelnou akcí je Cyklotábor o podzimních prázdninách. Pro letošní
cyklořádění bylo vybráno místečko v malebném prostředí Jižních Čech. Po
skupinkách jsme vyjížděli na různě dlouhé výlety, vždycky jsme se někde potkali
či minuli. Viděli jsme pomník bitvy u Sudoměře se sochou Jana Žižky, navštívili
jsme město Protivín a tamní největší krokodýlí zoo a ujeli jako každý rok spoustu
kilometrů, každý podle svých sil.



Aquapark – 26.11.2011, Praha Čestlice (poplatek 180,-Kč)
Čtvrtou ze série jednodenních akcí byla již loni velmi oblíbená návštěva
aquaparku v Čestlicích. Malí i velcí si dosyta užili divoké řeky, umělých vln,
skluzavky i nejrůznější tobogány. Banda dětí ve vodě, to je záruka legrace.



Bruslo-vánoční besídka – 11.12.2011 (poplatek 80,-Kč)
Poslední akcí v roce 2011 bylo, už dá se říct tradiční, předvánoční setkání na
zimním stadionu Nikolajka. Dvě hodiny bruslení na ledě jsou příjemnou zábavou i
sportem. A celí zmrzlí se pak rádi přesuneme Na Věneček (klubovna), kde nás
čeká teplý čaj, něco sladkého i drobné dárečky, vánoční obyčeje a soutěže.
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Z jednotlivých pořádaných akcí jsou v kronice na webu sdružení zápisy a
fotografie (www.spolek.eu). Každý si tak může připomenout, kdy a kde byl a co se
všechno dělo.
Členové sdružení jezdí na akce jako vedoucí ve svém volném čase, během své
dovolené, bez nároku na mzdu nebo jinou odměnu.

CO SE V ROCE 2011 PODAŘILO


Získali jsme opětovně grant Magistrátu hl.m. Prahy v rámci programu
„Celoměstské programy podpory využití volného času dětí a mládeže na území
hl. m. Prahy na rok 2011“, ve výši 10.000 Kč, díky nimž jsme mohli dotovat
jednodenní akce v Praze, které jsou u dětí a rodičů velmi oblíbené.



Oprava střechy táborové základny – během května, června a července 2011
se parta šikovných rukou za řad chlapců z našeho sdružení i přátel během tří
víkendů vrhla do opravy děravé střechy. Náročná „operace“ se vydařila a tak
jsme připraveni na případné deště a nečas na další dlouhé roky. Poděkování
patří nejen těm, kteří zapojili své svaly a sílu, ale také finančním dárcům z řad
rodičů a přátel, kteří tuto opravu umožnili zrealizovat.
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Pro rok 2010/2011 jsme od ČSOB získali cenný příspěvek ve výši 25.000 Kč
na nákup sportovního vybavení a pořádání sportovních aktivit. Dětem jsme tak
nakoupili kromě trampolíny na tábor i řadu nových sportovních potřeb a
zahráli si spoustu nových her a turnajů během celého roku.



Zaměstnanci ČSOB nám také v červnu pomohli se stavěním táborové základny
v rámci jejich dobrovolnického dne. Parta zdatných mužů i žen zapojilo své síly
a díky tomu zvládli nejen sestavit stany, postavit hangár, ale i umýt a uklidit
celou kuchyň. Všem patří velké poděkování.
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PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2012


Víkendové akce v Praze
I v roce 2012 budeme pokračovat v organizování víkenodvých výletů a akcí
v Praze. V grantové přihlášce je v plánu mimo jiné např. návštěva pražského
letiště nebo kulturně-zábavné odpoledne, třeba v divadle.



Investice do táborové základny
Je potřeba pořídit nový hangár, který slouží jako zázemí letního tábora pro
veškeré sportovní potřeby, matrace apod. a zároveň nám poskytuje potřebné
zázemí pro hry s dětmi během deštivého počasí. Do stávajícího hangáru
zatéká a je již značně opotřebovaný. Stejně tak bude nutné zvážit investici do
opotřebených stanových plachet či do kuchyňských kamen, která se pomalu
rozpadají. Vše bude záviset na finančních možnostech či podpoře.

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.
Jsme registrováni na portále neziskovky.cz a vážíme si podpory naší činnosti
ze strany města Bezdružice.
Informace o letním táboru jsou zveřejňovány v brožuře DDM „Mít kam jet“, na
portálu www.cesketabory.cz a dalších. Informace o akcích současně vyvěšujeme ve
školách a šíříme je mezi své přátele. Naším informačním kanálem je také Facebook.
Velmi důležitou a nejlepší reklamou jsou pro nás reference od samotných
účastníků námi pořádaných akcí, jejich rodin a kamarádů, stejně jako dobré jméno,
které máme u veřejnosti a u orgánů veřejné správy.

WWW.SPOLEK.EU
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PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM
Zde bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, organizacím i
jednotlivcům, kteří podpořili naši činnost finančními či věcnými dary nebo svými
službami v roce 2011. Tyto prostředky byly, jsou a budou plně využity při naplňování
poslání občanského sdružení.








Magistrát hl. m. Prahy
Petr Smutný
Jana Šilhánková
Ivana Pokorná
Filip Bouma
Jana Dobrovská
Antonín Krejčík

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011
Spolek přátel Bezdružic vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V roce
2011 bylo nutné ze zdrojů sdružení financovat několik plánovaných velkých
investic, z toho ty nejdůležitější:
•

oprava střechy

18.128 Kč

•

nákup stanů a stanových plachet

14.890 Kč

•

nákup matrací

9.600 Kč

•

nové sekyrky

2.355 Kč

•

kurzy hlavního vedoucího

2.100 Kč

Celkem se pak díky tomu režijní náklady vyšplhali na rekordních 54.142 Kč.
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Veškeré pořádané akce byly dobře rozpočtovány a skončily s vyrovnaným
nebo přebytkovým hospodařením. V celkové sumě je kvůli potřebným investicím
výsledek hospodaření za rok 2011 ztrátový ve výši -20.931,40 Kč. Ztráta bude kryta
přebytkem z minulých let (loni zisk 19.196,50 Kč).
Dlouhodobě se sdružení snaží o vyrovnané hospodaření. Veškerý zisk je znovu
použit na činnost a plnění poslání sdružení.

Příloha – přehled hospodaření za rok 2011
Příjmy
členské příspěvky
poplatky za pořádané akce
granty a dary
úroky z banky
ostatní (turnaje + plachta)

337 669,6 Kč
5 750,0 Kč
319 360,0 Kč
15 000,0 Kč
105,6 Kč
3 204,0 Kč

Výdaje
služby a materiál pro pořádané akce
poplatky bance
režie

358 601,0 Kč
301 870,0 Kč
2 589,0 Kč
54 142,0 Kč

Výsledek hospodaření za rok 2011

-20 931,4 Kč

Pro SpB zpracovala:
Ing. Vendula Prjachová
V Praze dne 1.6.2012
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