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SLOVO ÚVODEM 

Rok 2008 byl pro občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic již 14. rokem 

existence a působení v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Navázali jsme na 

roky předchozí a pokračovali jsme v organizování akcí pro děti. Hlavní činností 

sdružení zůstává organizace letního stanového tábora v době letních prázdnin u obce 

Bezdružice. Velkého zájmu se stále těší i pravidelné lyžařské výcviky v době jarních 

prázdniny Prahy 1-5, které pořádáme již od roku 1997, Cyklotábor o podzimních 

prázdninách a tradiční víkendové a jednodenní akce všeho druhu.  

V roce 2008 se uskutečnila i jedinečná víkendová akce pro děti s tématikou 

fotografování, Foto-víkend, kdy jsme s dětmi vyrazili společně do přírody nedaleko 

Prahy a díky firmě Olympus, s.r.o, která nám bezplatně zapůjčila několik modelů 

digitálních fotoaparátů, se děti mohli seznámit se základy fotografování. Pokud bude 

čas organizátorů a zájem dětí, chtěli bychom v této tradici pokračovat a případně 

uspořádat i další podobné víkendové pobyty v Praze i okolí. 

Spolek přátel Bezdružic rozvíjí bohaté zkušenosti vedoucích a snaží se tak 

naplňovat své poslání. 

 

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. 
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PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

Název sdružení: Spolek přátel Bezdružic (SpB)  

Sídlo: Praha 5, 152 00, Högerova 686 

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; svou 

činností k tomu vytváří potřebné organizační, materiálně-technické, 

odborné, informační, společenské a jiné předpoklady. 

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 a samostatnosti a navázání nových přátelství. 

 

Organizační struktura: 

Orgány sdružení jsou:  

a/ shromáždění členů 

b/ výbor 

c/ vedení akce 

d/ revizoři účtů 
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V roce 2008 mělo sdružení 25 členů, kteří působili jako odborní vedoucí jednotlivých 

akcí. Zorganizovaných výletů a táborů se v roce 2008 zúčastnilo celkem 82 dětí. 

Během 14 let působení SpB  jsme pracovali s více jak 340 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 shromážděním členů vždy na 3 

roky. Členové výboru zastávají tyto funkce: předseda (Ing. Antonín Krejčík), 

místopředseda (Filip Bouma), hospodář (Bc. Vendula Prjachová), pokladník (Kristýna 

Cílková) a koordinátor (Bc. Barbora Kafková). Výbor se schází dle potřeby. V roce 

2008 se sešel celkem třikrát. Schůze jsou veřejné, přístupné všem členům a zápisy 

jsou zveřejňovány. 

Výbor pověřuje členy sdružení vedením jednotlivých akcí. 

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 

 

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 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 během celého roku. 
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Spolek přátel Bezdružic se snaží udržovat základnu svých členů a 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 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ V ROCE 2008 

 Projekty na zajištění činnosti sdružení se odvíjejí od plánovaných akcí na daný 

rok. V roce 2008 jsme zorganizovali tyto akce pro děti a mládež: 

� Lyžařský pobyt – 16.-23.2.2008, Loučná nad Desnou, Jeseníky       

(cena 3 100,-Kč) 

Lyžařský pobyt pořádá sdružení již od roku 2000 v době jarních prázdnin 

Prahy 1-5. Společně vyrážíme do českých hor, snažíme se měnit lokalitu a 

poznávat tak různá místa vhodná 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. 

� Foto-víkend – 23.-25.5.2008, Prosečnice (cena 900,-Kč) 

Tato ojedinělá víkendová akce proběhla za podpory firmy Olympus, s.r.o., 

která zapůjčila našemu sdružení několik modelů digitálních fotoaparátů, se 

kterými se děti mohli seznámit se základy fotografování v přírodě. 

� Letní tábor – 28.6.-19.7.2008, Bezdružice (cena 3 600,-Kč) 

Stěžejní činností SpB zůstává letní stanový tábor v obci Bezdružice na 

Tachovsku, kde se tábor v roce 2008 konal již po čtrnácté. Během 3 týdnů děti 

bydleli v přírodě ve stanech, poznali přírodu v okolí i nové kamarády. 

Celotáborová hra měla název „Záhada bezdružického trojúhelníku“, kdy se děti 

jako vědci ve 4 družinkách snažili dopátrat při hrách v lese i na louce záhad 

jako například výskyt UFO. Výherní družinka získala „Nobelovu cenu“ 

� Letní tábor II. – 19.7.-8.8.2008, Bezdružice (druhý běh tábora) 
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� Cyklotábor – 24.-29.10.2008, Zvírotice (cena 1800,-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. 

 

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 2008 

� V roce 2008 byly zprovozněny nové webové stránky sdružení na adrese 

www.spolek.eu. Nový design vytvořil člen Spolku Radim Veselý tak, aby byly 

co nejpřehlednější a umožnily tak jednoduchou komunikaci o minulé i budoucí 

aktivitě SpB co nejširší veřejnosti. K dispozici je archiv fotek a zápis z akcí, 

diskuze a informace o konaných akcích. 

� Podařilo se nám získat finanční příspěvek ve výši 30.000,- z Fondu pomoci 

ČSOB, který bude v roce 2009 použit na obnovu táborové základny, nákup 

nových stanových plachet a matrací. To velmi ulehčí rozpočtu tábora. 

  

 

PLÁNOVANÉ PROJEKTY PRO ROK 2009 

 

� Obnova dětské táborové základny - nákup nových stanových plachet, 

matrací a brutaru  

Pro pořádání letního tábora v roce 2009 bude nutné zakoupit nové stanové 

plachty (cca 15ks), ty budou vyměněny za stávající plachty, které jsou již značně 

opotřebované, děravé a tedy nevhodné pro další použití.  

Stejně tak bude potřeba vyměnit staré nevyhovující matrace a koupit nové (cca 

15ks) a brutar na ohřev teplé vody, nutné k osobní hygieně i k mytí nádobí 

Priorita: vysoká 

Odhadované náklady: 52.900,- 

Pozn. Odhadovaná cena za plachtu je 

odvozena od loňské pořizovací ceny 
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� Víkendové akce v Praze 

V rámci vyhlášení grantů Magistrátu hl.m.Prahy bychom se rádi ucházeli o získání 

grantu na pořádání víkendových nebo jednodenních akcí v Praze. V případě 

přiznání grantů by se tedy v roce 2009 uskutečnily akce jako Zoo-víkend, Bruslo-

víkend nebo Aqua-víkend, které by byly otevřené všem pražským dětem a 

dostupné pouze za symbolickou cenu. V roce 2008 jsme podaly o granty na rok 

2009 žádost. 

 

FUNDRAISINGOVÉ CÍLE 

� Dlouhodobé: 

� Zajistit ekonomickou udržitelnost poskytovaných služeb 

� Zvyšovat kvalitu nabízených služeb, rozšiřovat portfolio dle aktuální 

poptávky 

� Získat co nejvíce finančních zdrojů (dárců) abychom snížili riziko 

závislosti (zejména ze státní správy, nadací a firemních dárců) 

� Zvýšit co nejvíce efektivnost fundraisingu, uvědomit si jeho důležitost – 

jasný plán, cíle apod.) 

 

� Krátkodobé: 

� Vyrovnané financování organizovaných projektů (neztrátové) 

� Zajistit finanční prostředky pro realizaci plánovaných akcí (snaha získat 

granty a podporu firemních i individuálních dárců) 

� Zvýšit informovanost veřejnosti o poskytovaných službách (PR) 

 

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 

Informace o letním táboru jsou zveřejňovány v brožuře „Mít kam jet“ 
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 Do budoucna by bylo vhodné rozvíjet spolupráci s organizacemi, společnostmi 

i veřejnými institucemi, kde bychom mohli zveřejňovat a propagovat svou činnost a 

získat tak nové účastníky akcí. 

 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. 

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

 Děkujeme všem dárcům a sponzorům za všechny věcné dary, za ochotu a 
přízeň naší organizaci!  
 
 

� Olympus s.r.o. – poskytnutí drobných reklamních předmětů jako odměny pro 
děti, zapůjčení digitálních fotoaparátů 

� Staropramen a.s. – poskytnutí reklamních předmětů 
� ZŠ Nepomucká – poskytnutí prostor  
� firma Miroslav Dobrovský 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 

 Hospodaření Spolku přátel Bezdružic se v roce 2008 setkalo s nutností investic 

do obnovy základny, které se nemohly odložit na rok 2009 - což se týkalo nutného 

nákupu 6ks stanových plachet; výroby železné mříže na dveře základny, která bývá 

často terčem vloupání; do rekvalifikace zdravotníků; nákupu kancelářských potřeb či 

drobného spotřebního materiálu. 

 

 Pověření hospodáři jednotlivých akcí se snaží, aby nebyly ztrátové. Z rozpočtu 

akcí je nutné stanovit odpovídající cenu za jednotlivé akce. Vyúčtování předkládají 

hospodáři sdružení, který vede peněžní deník a shromažďuje všechny účty a faktury. 

 

Hospodářský výsledek za rok 2008 je po dlouhé době ztrátový a to ve výši 

21.326,29 Kč. Rozpis výnosů a nákladů je součástí výroční zprávy. Kompletní 
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účetnictví je k nahlédnutí u hospodáře. Ztráta bude pokryta ze zisků z hospodaření 

z minulých let, v roce 2007 činil zisk 17.440, 24,-. V tomto roce totiž nedošlo 

k velkým investicím. 

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 29.3.2009 

 

 

Příloha – Zpráva o hospodaření za rok 2008 

 

Výnosy z činnosti v roce 2008 Suma
Příspěvky 6 250,00
Lyžařský kurz 3 426,50
Turnaje 805,00
Letní tábor 0,00
Cyklotábor 184,00
Fotovíkend 294,00
Úroky z banky 65,41
CELKEM 11 024,91

Náklady z činnosti v roce 2008 Suma
Poplatky bance 2 262,00
Nákup plachet 12 270,00
Zdravotnické kurzy 2 500,00
Mříž na základnu Bezdružice 4 700,00
Ostatní režie 5 584,70
Nákupy majetku 3 248,50
Provoz webu 1 786,00
CELKEM 32 351,20

Hospodá řský výsledek za rok 2008 -21 326,29  
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