
KONDOR, Konfederace nezávislých – dětská organizace Strana 1

Výroční zpráva skupiny1Modřanská 3 za rok 20002

Sídlo a údaje o skupině
Obec: Praha Městská část: Modřany Ulice: U Spořitelny
Číslo popisné: 69 PSČ: 143 00 Telefon: ---------------- IČO3: 708 64 101
Číslo účtu: 810 2 550 Kód banky: 0100

Využívané prostory v majetku skupiny4

Objekt – Název :   Klubovna Obec: Praha Městská část: Modřany
Ulice: U Spořitelny Číslo popisné: 69 PSČ: 143 00 Telefon:-----------------
Významnější údržby, rekonstrukce apod.5

V roce 2000 jsme nepodnikli na naší klubovně žádné významnější úpravy či dokonce nějaké 

rekonstrukce. Na ty se chystáme teprve v létě roku 2001.

Objekt – Název : Loděnice Obec: Praha Městská část: Modřany
Ulice: U Spořitelny Číslo popisné: 69 PSČ: 143 00 Telefon: -----------------
Významnější údržby, rekonstrukce apod.

Ani na loděnici jsme žádné úpravy či přestavby v roce 2000 nepodnikli.

Využívané prostory pronajaté6

Objekt – Název :---------------------------------------- Obec:--------------- Městská část:-------------------
Ulice:--------------------------- Číslo popisné:--------------- PSČ:------------------ Telefon:-------------------------
Majitel:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Významnější údržby, rekonstrukce apod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Objekt  – Název: ------------------------------------- Obec: -------------- Městská část: -------------------
Ulice: -------------------------- Číslo popisné: :--------------- PSČ: ----------------- Telefon: -------------------
Majitel: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Významnější údržby, rekonstrukce apod.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zaměření skupiny a jednotlivých oddílů:7

skupina Modřanská trojka sdružuje 3 oddíly a každý z nich se věnuje  různým oblastem turistiky. Oddíl Skaláci se věnuje 
pěší a vodní turistice,a občas také horolezectví. Další z oddílů, oddíl Kajman, se věnuje taktéž pěší turistice ale jejich 
činnost je také cykloturistika.A poslední z oddílů, oddíl Kentaur se věnuje převážně pěší turistice ale nezapomíná také na 
cykloturistiku. 

Členská základna8

Počet členů skupiny
Do 15 - ti let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 a více Celkem

        35         16          5           1         57

Přehled oddílů: 

Název oddílu, družiny Zaměření Počet osob Pravidelnost schůzek Počet schůzek / rok
o.Skaláci pěší a vodní tur.     20  2x týdně          37
o.Kajman pěší a cyklo tur.     20  2x týdně          37
o.Kentaur pěší a cyklo tur.     17  2x týdně          37

Členské příspěvky a způsob jejich vybírání9

členské příspěvky vybírá celá skupina stejně, tedy 200 kč pololetně.

Výpočet příspěvku skupiny na činnost Koordinační rady
Základní příspěvek Příspěvek za členy skupiny Celkem za skupinu10

500,- Kč 57x  10,- Kč 1070  kč

Členský příspěvek odeslán dne: 19.3.2001  na účet ústředí KONDORa

Pod variabilním symbolem :    9
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Přehled činnosti skupiny
Tábory letní11 

Místo konání Počet dnů Počet dětí12

Moravské Budějovice a Třebíč                   15                   50

Tábory ostatní13

Místo konání Počet dnů Počet dětí
Bedřichov v Jeseníkách 8 24
Moldava v Krušných horách 10 18

Ostatní skupinové a oddílové akce14

Jednodenní akce
Počet akcí Název akce

(oddílový výlet, skupinová akce, 
karneval atd.)

Náplň akcí15 Počet účastníků 
celkem -  skupiny / 

oddílu16

25 Oddílové akce Turistika 270

2 Skupinové akce Historie a sport 50

1 Karneval Zábavné odpoledne 40

Víkendové  a vícedenní akce (2 – 6 dnů) 
Počet 
akcí

Délka 
akce - 
dny

Název akce
(oddílový výlet, skupinová akce, 

slet, atd.)

Náplň akcí celkem - 
účastníků16

5 3 Akce odd. Kajman Přírodovědné a sport 60

3 3 akce odd. Kentaur Historie a sport 40

5 3 Akce odd. Skaláci Historie a turistika 57

6 3 Skupinové akce Historie a sport 110

1 4 Výročí oddílu Kentaur Historie a sport 15

1 4 Indiánská výprava Historie a sport 15

Školení vedoucích a instruktorů
Počet Délka Název školení Pořadatel celkem - 

účastníků17

1 3 dny Instruktorák Daniel  Suchánek 9
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Zpráva o hospodaření skupiny:

Příjmy (Výnosy) Částka za rok

200018 200119 200220

Členské příspěvky 15.600 CZK 16.800 CZK 19.200 CZK

Dotace a dary ze státního rozpočtu (MŠMT) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Dotace a dary od obecních, okresních, krajských nebo 
magistrátních úřadů 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Dotace a dary od dalších subjektů21 …………….. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Příjmy z podnikání a z pronájmů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Účastnické poplatky za akce (tábory atd.) 100.000 CZK 100.000 CZK 90.000 CZK

Ostatní příjmy xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

CELKEM 115.600 CZK 116.800 CZK 109.200 CZK

Výdaje (Náklady) Částka za rok

2000 2001 2002
Mzdové náklady /OPPP xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Nájemné za prostory pro činnost xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Náklady na energie a teplo 3.270 CZK 12.000 CZK 18.000 CZK

Náklady na údržbu prostor pro činnost 3.000 CZK 120.000 CZK 90.000 CZK

Tábornické a sportovní vybavení 15.000 CZK 25.000 CZK 30.000 CZK

Náklady na školení a vzdělávání xxxxxxxxxxxxxx 3.750 CZK 3.000 CZK

Investice ( nad 40 000,- Kč/kus nebo staveb.) xxxxxxxxxxxxxx 90.000 CZK 40.000 CZK

Výdaje na pořádání akcí (tábory atd.) 35.000 CZK 40.000 CZK 45.000 CZK

Jiné výdaje22 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Jiné výdaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

Jiné výdaje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

CELKEM 56.270 CZK 290.750 CZK 226.000 CZK

Zpráva revizní komise: (k hospodaření a činnosti skupiny)
Jako revizor  Skupiny Jsem neshledal žádné nedostatky ve vyůčtování jednotivých oddílů a ani žádné větší nedostatky 
v inventáři oddílů a skupiny.

Razítko skupiny:  Podpis hospodáře: Podpis revizora:
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Zástupci skupiny23:
Funkce Jméno a příjmení Kontaktní spojení / telefon
vedoucí skupiny Daniel Suchánek 02/44403325

hospodář Jan Karafiát 0606 825 083

člen vedení Radka Mikysková 0605 282 631

člen vedení Alena Nováková 0723 175 830

člen vedení Petra Hanzlíčková 0723 580 732

revizor Viktor Gregáň 02/44400936

 

Závěrečné shrnutí24

Za minulý rok jsme se mohli ponaučit z toho, že by jsme měli lépe připravovat akce pro děti, jinak by nám hrozil velký 
odliv dětí z oddílů a to by mohlo poměrně hodně ovlivnit naši další činnost. Dále jsme měli menší problémy s některými 
vedoucími, ale ty jsme snad pro vždy vyřešili. Dále by jsme měli zlepšit lepší komunikaci mezi vedoucími.V následuícím 
roce by jsme chtěli udělat pár úprav  v naší klubovně, např. vyměnit okna, okapy a částečně ji zateplit.

Razítko skupiny Podpis vedoucího
Verze 7.3.2001, by © Ivar



1  Zadejte název skupiny.
2  Všechny údaje uvádějte k 31.12.2000.
3  IČO skupiny, ne KONDORA
4  tj.Klubovny, táborové základny atd., jichž je skupina majitelem nebo spolumajitelem. Nepoužité tabulky proškrtněte, 

pokud máte objektů více, vypište je do přílohy
5  Popsat stručně opravu, rekonstrukci, přibližné finanční náklady a časový harmonogram
6 6 tj.Klubovny, táborové základny atd., které má skupina pronajmuté, dlouhodobě půjčené apod. Nepoužité tabulky 

proškrtněte, pokud máte objektů více, vypište je do přílohy
7  Popisně, ale stručně uvést, čím se skupina zabývá – činnost v zimě, v létě, 
8  Stav členské základny k 1.1.2001
9  např: 300 Kč pololetně (uveďte pokud platí rozdílně děti a vedoucí, různě v různých oddílech apod.)
1010 Celkem za skupinu = Základní příspěvek + ( Příspěvek za jednoho člena skupiny * Počet členů )
11 11 Táborem jsou míněny akce v době letních prázdnin v délce 7 a více dní 
12  do 18 let
13  Tábory o prázdninách  vyhlášených MŠMT v délce nad 7 dní (např. jarní, zimní…)
14  Všechny akce pořádané ve volném čase do 6 dnů (i o prázdninách vyhlášených MŠMT - např. velikonoce …), akce 

rozčleňujte do řádků podle délky trvání .
15  Např. sportovní, přírodovědná, vzdělávací, závody, exkurze apod.
16  Celkem účastníků za všechny akce dohromady, nepočítat diváky
17  Celkem účastníků za všechny školení dohromady 
18  Na základě uzávěrky účtování roku 2000
19  Schválený rozpočet  na rok 2001
20  Velmi hrubý odhad
21  Napište zde od kterých
22  Napište jaké další výdaje dle rozpočtu skupiny
23  Napište vybrané funkce, případně i členy vedení
24  Zhodnotit minulý rok, co se dařilo, chyby, ponaučení, jaké jsou další plány, tendence atd.


