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SLOVO ÚVODEM 

Další rok plný akcí, zábavy, ale také práce je za námi. Ani tento rok jsme žádnou 

z tradičních akcí Spolku nevynechali. Byli jsme v zimě na lyžařském kurzu, v létě na 

stanovém táboře, na podzim na vandru a na kolech a během celého roku na nejrůznějších 

jednodenních i víkendových akcí v Praze i v okolí. 

Kromě toho jsme jako každý rok investovali peníze, čas a energii do obnovy naší 

milované táborové základny v Bezdružicích. Kromě potřebných nových plachet jsme pořídili 

nový venkovní stůl na ping-pong, který dělal radost malým i velkým táborníkům. V roce 2013 

se také řada členů vzdělávala a obnovila své lyžařské, snowboardové a zdravotnické kurzy. 

Zkrátka bylo toho hodně, za což jsme rádi. Kdo si hraje, nezlobí. U dětí to platí stejně jako u 

dospělých. Těšíme se proto na další rok plný akce a legrace. 

 

Vaši vedoucí a přátelé 

PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŢENÍ 

Název sdruţení: Spolek přátel Bezdružic (zkrátka „SpB“ nebo „Spolek“)  

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  

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 občanským sdružením, které si 

klade za cíl přispívat k poznávání Čech, k ochraně přírodních a kulturních hodnot. Za tímto 

účelem sdružení pořádá dětské tábory, výlety, volnočasové akce a jinou osvětovou činnost. 

Pečuje o praktický a teoretický rozvoj svých členů, svěřených dětí a mládeže. 

Cílem občanského sdruţení SpB je organizace volnočasových aktivit dětí a 

mládeţe a poskytnout jim tak sportovní, přírodní i kulturní aktivity zejména 

v době školních prázdnin. Nabízíme 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. 

  

mailto:spb@spolek.eu
http://www.spolek.eu/
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Organizační struktura: 

Orgány sdružení jsou:  

a/ shromáždění členů – nejvyšší orgán 

b/ výbor – statutární orgán 

c/ vedení akce 

d/ revizoři účtů 

 

V roce 2013 mělo sdružení 25 členů, kteří působili jako odborní vedoucí na 

jednotlivých akcích. Zorganizovaných akcí se v roce 2013 zúčastnilo více jak 120 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. 

Členové výboru s mandátem do výroční schůze v roce 2014 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. Výbor vždy pověřuje vybrané členy 

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. 

ČINNOST SDRUŢENÍ 

Občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic se snaží co nejaktivněji podílet na rozvoji 

volného času dětí a mládeţe, zejména z Prahy. Je realizátorem mnoha akcí, které mají za 

cíl nabídnout dětem sportovní, kulturní a přírodní vyžití volného času. Snahou je také 

přispívat k poznání západních Čech, kde se pravidelně konají u města Bezdruţice 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 během letních 

prázdnin již téměř třicet let.  

Činnost Spolku je závislá na dobrovolné práci členů, kteří akce organizují, zabezpečují 

a sami se jich účastní jako vedoucí bez nároku na mzdu nebo odměnu. To vše navíc ve svém 

volném čase nebo o dovolených.  
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AKTIVITY V ROCE 2013 

V roce 2013 jsme zorganizovali tyto akce pro děti a mládež: 

 Lyţařský pobyt – 9.-16. 2. 2013, Zadov-Churáňov (cena 3 440 Kč) 

Lyžařské pobyty pořádáme 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 poprvé Šumavu a středisko Zadov. Kromě lyžování jsme se vyřádili 

také na sbowtubingu, užili jsme si závody, hry i diskotéku. 

 

 

 Toulcův dvůr – 27. 4. 2012, Praha (zdarma) 

V dubnu jsme strávili s dětmi slunečnou neděli na ekologickém statku Toulcův dvůr 

v Praze. Pro městské děti i dospělé byl nezapomenutelný zážitek pochovat si malá 

kuřátka, housátka, králíčky, vyzkoušet si vyčistit koně a také se na něm projet, zahánět 

kozy, kozla a krávy do chlévů a nakonec si ještě opéct buřta na ohni a zahrát prima hry 

na louce. Zkrátka nevšední den v přírodě a přitom v Praze. 
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 Letní tábor – 29. 6.-20. 7. 2013, Bezdruţice (cena 3 980 Kč na 3 týdny) 

Hlavní akcí Spolku zůstává třítýdenní letní stanový tábor u obce Bezdružice na 

Tachovsku, kde se tábor takto konal již po osmnácté. Strávili jsme s dětmi celých 21 dní 

v přírodě ve stanech s podsadou, bez elektřiny a počítačů, poznaly jsme přírodu v okolí i 

nové kamarády. Celý tábor se nesl v duchu celotáborové hry Bájný Olymp. Děti 

v družinkách bojovaly o místo na Olympu a v každé hře se seznámily s některým 

z řeckých bohů a bohyň a jejich mocí. Děti si nejen hrály, ale zapojily se i do chodu 

tábora - vaření, sekání dříví či uklízení. Nejraději však většina trávila slunečné dny u 

koupaliště, které je hned vedle tábora. Nejmenší účastníci tábora (děti předškolního 

věku) s námi na táboře byli sice jen 7 dní, ale zažily stejné dobrodružství. 

 

 

 

 Vandr – 6. - 8.  9.  2013, Kokořínsko (cena 500 Kč) 

Pro milovníky procházek v přírodě jsme uspořádali již poněkolikáté vandr. Tentokráte jsme se 

vydali na Kokořínsko. Kromě túry zvládli všichni i přespání v přírodě první noc pod převisem a 

druhou noc v krásné jeskyni jako z pohádky. Jak pro děti, tak pro vedoucí to byl  

nezapomenutelný zážitek. 
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 Podzimní prázdniny – 25.-30. 10. 2013, Křivoklátsko (cena 2 300 Kč) 

Další již pravidelnou akcí jsou podzimní prázdniny se spolek. Většinou jsme vyráželi 

hlavně na výlety na kolech, ale letos jela mimo cyklistů i skupinka „pěšáků“, kteří 

poznávali tajemné okolí Křivoklátska pěšmo. Téma výletu byl totiž „Hon za duchy“ a 

toulky po místech, která tajemstvím jen oplývají. Podívali jsme se na hrad, na starobylý 

statek, k vodní nádrži, na rozhlednu i do aquaparku. Viděli jsme medvědy a někteří 

dokonce zahlédli i Bílou paní. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Terárium – 23. 11. 2013, Praha Dubeč (cena 120 Kč) 

Další jednodenní akcí v Praze byla návštěva terária. Překvapilo nás, kolik dětí se nebojí 

hadů a ještěrek a tak byla hojná účast. V teráriu nám průvodce povídal o zajímavostech, 

několik plazů nám vyndal z terárií, abychom si je mohli pochovat a pomazlit se s nimi. 

Největší atrakcí ale byl malý tygřík, který se v teráriu volně pohyboval a my jsme si ho 

mohli pohladit. 

  

 

 Bruslení a vánoční besídka – 11. 12. 2013 (cena 80 Kč) 

Poslední akcí v roce 2013 bylo již tradiční předvánoční setkání na zimním stadionu 

Nikolajka. Dvě hodiny bruslení na ledě jsou příjemnou zábavou i sportem. Poté jsme se 

přesunuli do klubovny Na Věneček, kde nás čekal teplý čaj, cukroví i drobné dárečky. 

Namalovali jsme vánoční přání a zahráli spoustu her. 
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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 DŮLEŢITÉHO SE V ROCE 2013 JEŠTĚ STALO… 

 Získali jsme od firmy KPMG finanční příspěvek na obnovu táborové základny ve 

výši 20.000 Kč. Z daru jsme pořídili jednak potřebné nové stanové plachty a také 

přenosný hangár, který nám na táboře posloužil k uskladnění věcí i jako útočiště pro hry 

v dešti. Určitě nám nový majetek bude dlouho sloužit. Děkujeme. 

 Obnovili jsme několik důleţitých kurzů, díky kterým mohou plnit členové sdružení 

funkce odborných a proškolených vedoucích. Máme tak mezi sebou instruktory lyžování, 

snowboardingu, zdravotníky i certifikované hlavní vedoucí. 

 Zaměstnanci ČSOB nám již po několikáté 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. 

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 portálu 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 a doporučení od 

samotných účastníků námi pořádaných akcí, jejich rodin a kamarádů. 

WWW.SPOLEK.EU 

  

file:///C:\Users\ja21784\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\2009\www.spolek.eu
http://www.samasmimi.cz/
http://www.cesketabory.cz/
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PODĚKOVÁNÍ DÁRCŮM A PODPOROVATELŮM 

Zde bychom rádi poděkovali všem organizacím i jednotlivcům, kteří podpořili naši 

činnost finančními, věcnými dary nebo dobrovolnickou činností v roce 2013. Všechny 

prostředky byly, jsou a budou plně využity při naplňování poslání občanského sdružení. 

Děkujeme. 

 
 KPMG 
 Zaměstnanci firmy ČSOB 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 

 Spolek přátel Bezdružic vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V roce 2013 bylo 

nutné ze zdrojů sdružení financovat několik plánovaných velkých investic, z toho ty 

nejdůležitější:  

 Nákup ping-pongového stolu   13.599 Kč 

 lyžařské a snowboardové kurzy  11.540 Kč 

 zdravotnické kurzy    2.800 Kč 

 provoz webu    1.766 Kč 

Celkem se režijní náklady vyšplhaly na 36.000 Kč, nicméně šlo o výdaje, které byly nutné pro 

zajištění činnosti a obnovu vysloužilého materiálu.  

Veškeré pořádané akce byly dobře rozpočtovány a skončily s vyrovnaným nebo 

přebytkovým hospodařením. V celkové sumě je kvůli potřebným investicím výsledek 

hospodaření za rok 2013 ztrátový ve výši 32.813 Kč. Ztráta bude kryta přebytkem 

z minulých let. Dlouhodobě se sdružení snaží o vyrovnané hospodaření. Veškerý zisk je 

znovu použit na činnost a plnění poslání sdružení. 

 

Příloha – stručný přehled příjmů a výdajů za rok 2013 

Příjmy 408 193,00 Kč 

 
Výdaje 441 006,54 Kč 

   členské příspěvky 6 250,00 Kč 

 
   služby a materiál pro pořádané akce 402 692,54 Kč 

   poplatky za pořádané akce 381 879,00 Kč 

 
   poplatky bance 2 311,00 Kč 

   granty a dary 20 000,00 Kč 

 
   režie 36 003,00 Kč 

   úroky z banky 64,40 Kč 

    

Výsledek hospodaření za rok 2013 -32 813,14 Kč 

 

Zpracovala:  Vendula Prjachová 

V Praze dne 28. 3. 2014 


