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Výroční zpráva skupiny iModřanská Trojka za rok 2002ii

Sídlo a údaje o skupině
Obec:         Praha Městská část:      Modřany Ulice:                            U spořitelny
Číslo popisné:        69 PSČ:     143 00 Telefon: ----------------- IČOiii:       708 64 101
Číslo účtu:       634 753 0227 Kód banky     0100  ----------------------------- -------------------------------------

Využívané prostory v majetku skupinyiv

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

V roce 2002 jsme po povodních vybetonovali část hřiště, které bylo nebezpečné při hrách. Dále jsme byli nuceni strhat 

omítku u základů.Opravili jsme a natřeli nově plot.Dále jsme zakoupili nový okap a svod, jelikož nám tekoucí voda ze 

střechy ničila zateplení.V roce 2001 jsme provedli částečné zateplení klubovny a koupili jsme nová plastová okna.

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

apod.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

Využívané prostory pronajatévi

Objekt – Název :                       Loděnice Obec:     Praha Městská část:      Modřany
Ulice:          U spořitelny Číslo popisné:           69 PSČ:   143 00 Telefon: ---------------------
Majitel:                                           Městská část Praha 12
Významnější údržby, rekonstrukce apod. 

V příštím roce plánujeme opravit krakorce, okapy a svody a nějakým lepším způsobem zabezpečit vstup do 

loděnice.

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

apod.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------
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Zaměření skupiny a jednotlivých oddílů:vii

Skupina se zaměřuje převážně na pěší turistiku, a na rozvoj dítěte v přírodě. Samozřejmě se snažíme 
nabídnout dětem i jiné sportovní aktivity, jako jsou například  výlety na kolech, výlety na lodích, či výlety 
„adrenalinové“ na skály či na raftech.
Děti v průběhu roku navštěvují na akcích plno zajímavých míst a to nejen z pohledu turistického, ale i 
z pohledu historického. Učíme děti jak se chovat v přírodě, jak zacházet s různým tábornickým náčiním, či 
tomu, jak v přírodě přežít nepříjemné věci. V období okolo jarních prázdnin vyráží celá skupina na hory a 
v době letních prázdnin se vypravuje za nějakým historickým dobrodružstvím. V nedávných táborech jsme 
navštívili např. dobu Napoleona, dobu keltů, kovbojů, či Jiřího z Poděbrad. Děti tak při putování poznají 
část své vlasti, a kousek historie cizího národa. 

Členská základnaviii

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

10 5 5 ---------------------------
---------------------------

20

Přehled oddílů: 

Název oddílu, družiny Zaměření Počet osob Pravidelnost schůzek Počet schůzek / rok
Oddíl Skaláci turistika 9 1x týdně 33
Oddíl Kajman turistika 5 1x týdně 33
Oddíl Kentaur turistika 6 1x týdně 33
-------------------------- ------------------ ---------- ------------------------ ------------------
-------------------------- ------------------ ---------- ------------------------ ------------------
-------------------------- ------------------ ---------- ------------------------ ------------------

Členské příspěvky a způsob jejich vybíráníix

Členské příspěvky se vybírají 1x za 1 pololetí školního roku, a to :děti 200 Kč za 1 pololetí,
 a vedoucí 20 Kč za 1 pololetí.

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

500,- Kč 20x  10,- Kč 700 ,- Kč

Členský příspěvek odeslán dne: 1.4.2003   na účet ústředí KONDORa

Pod variabilním symbolem :     131

Kopii výpisu z účtu o proběhlé platbě 
přilepte (přišijte sešívačkou) na rubovou 

stránku tohoto listu !!!!!



KONDOR, Konfederace nezávislých – dětská organizace Strana 3

Přehled činnosti skupiny
Tábory letníxi 

Místo konání Počet dnů Počet dětíxii

Letní tábor M3 15 16
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------

Tábory ostatníxiii

Místo konání Počet dnů Počet dětí
Zimní tábor – Nové hutě na Šumavě 7 11
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
-------------------------------------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------

Ostatní skupinové a oddílové akcexiv

Jednodenní akce
Počet akcí Název akce

(oddílový výlet, skupinová akce, 
karneval atd.)

Náplň akcíxv Počet účastníků 
celkem -  skupiny / 

oddíluxvi

5 Oddílových akcí Příroda, turistika a sport 60

3 Skupinových akcí Sport, historie, turistika 40

1 Karneval Zábava a prezentace M3 60

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

Délka 
akce - 
dny

Název akce
(oddílový výlet, skupinová akce, 

slet, atd.)

Náplň akcí celkem - 
účastníků16

1 6 Slet KONDORa Sport, turistika, historie 15

4 3 3 denní výlety Turistika 40

1 3 Olympiáda 2002 Sport, 11

1 3 Sraz 2002 Táboření, turistika, sport 12

1 3 Výročí oddílu Kentaur Historie, sport, turistika 26

1 3 Třemošnice 2002 Topografie, sport,  13

Školení vedoucích a instruktorů
Počet Délka Název školení Pořadatel celkem - 

účastníkůxvii

1 1 den školení I+V Daniel Suchánek – M3 4

--------- --------- -------------------------------------------- --------------------------------------------- ------------------
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Zpráva o hospodaření skupiny:

Příjmy (Výnosy) Částka za rok

2002xviii 2003xix 2004xx

Členské příspěvky 2610 ,- 3000 ,- 4000 ,-

Dotace a dary ze státního rozpočtu (MŠMT) --------------------- --------------------- 5 000 ,-

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

56 000 ,- 234 000 ,- 100 000 ,-

Dotace a dary od dalších subjektůxxi …………….. ---------------------- ---------------------- ----------------------

Příjmy z podnikání a z pronájmů ---------------------- ---------------------- ----------------------

Účastnické poplatky za akce (tábory atd.) 73 000,- 20 000 ,- 95 000,-

Ostatní příjmy ---------------------- ---------------------- ----------------------

CELKEM 131 610,- 257 000,- 204 000,-

Výdaje (Náklady) Částka za rok

2002 2003 2004
Mzdové náklady /OPPP ---------------------- ---------------------- ----------------------

Nájemné za prostory pro činnost -------------------- ---------------------- ----------------------

Náklady na energie a teplo 7 078,50 ,- 10 000 ,- 10 000 ,-

Náklady na údržbu prostor pro činnost 10 248,10,- 120 000 ,- 50 000 ,-

Tábornické a sportovní vybavení 4015,- 10 000 ,- 40 000 ,-

Náklady na školení a vzdělávání --------------------- 5 000 ,- 5 000 ,-

Investice ( nad 40 000,- Kč/kus nebo staveb.) ---------------------- ---------------------- ----------------------

Výdaje na pořádání akcí (tábory atd.) 94 000,- 96 000 ,- 95 000,-

Jiné výdajexxii     Výdaje na internetovou doménu 1550,- 2 000 ,- 2 000,-

Jiné výdaje          Příspěvek  skupiny pro KRK 710,- ---------------------- ----------------------

Jiné výdaje ---------------------- ---------------------- ----------------------

CELKEM 117601,6,- 243 000 ,- 202 000,-

Zpráva revizní komise: (k hospodaření a činnosti skupiny)
V roce 2002 se hospodařilo v rámci možností přidělených grantů, avšak díky neobdržení dotace na elektrickou energii jsme 
byli nuceni přebytečné prostředky vložit do elektrické energie. Do budoucna by se mělo více urychlit vybírání příspěvků od 
členů skupiny. Vedoucí byli velice málo informováni o financích a přidělených grantech. V novém roce se zkusí přejít na 
účetnictví pomocí počítače.  Mezi vedoucíma je malá a pomalá informovanost, a vedoucí a instruktoři se dozvídají věci 
důležité pro skupinu s větším zpožděním (nevyzvedávání mailů, neodpovídání na ně atd.) Akce byli vyvedené, nebyla 
žádná zranění,  a v příštím roce zkusíme zavést přihlašování na akce pomocí SMS. Vedoucí by alespoň mohl částečně 
dopředu přizpůsobit některé části programu. Na školení se budou muset připomenout základy účetnictví a hospodaření . 

 
Razítko skupiny:       Podpis hospodáře:   Podpis revizora:
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Zástupci skupinyxxiii:
Funkce Jméno a příjmení Kontaktní spojení / telefon
Vedoucí skupiny  Daniel Suchánek +420 776 875 396

dan@modranskatrojka.cz, 
dan.suchanek@centrum.cz 

Hospodář  Lucie Zíková +420 723 275 651

lucka@modranskatrojka.cz, 
andilek.lucinka@centrum.cz

Revizor  Martin Palata  +420 603 184 763

palcat@modranskatrojka.cz, 
palcat@seznam.cz 

 

Závěrečné shrnutíxxiv

Rok 2002 byl pro skupinu velice důležitý. Skupina se musela vyrovnat s odchodem většiny vedoucích, a ve skupině zůstali 
poměrně mladí instruktoři a vedoucí. Postupem času se vše nakonec ustálilo, a musím říci že jsem příjemně překvapen. 
Instruktoři se do dění ve skupině vrhli přímo a zasloužili se o znovuobnovení skupinového časopisu, větší docházku dětí, 
lepší motivaci na akcích. Někteří se museli velice rychle vyrovnat s nástupem do nových rolí ve skupině. Ale z druhého 
pohledu by se mohli vedoucí a instruktoři snažit o sebevzdělávání v oblasti práce s dětmi, či chodit do různých seminářů a 
kurzů. Vše se dozvíme po školení v roce 2003.
     Díky dotaci od městské části Prahy 12 jsme rozšířili inventář o věci na lezení.  Nabízíme tak dětem další aktivitu, kde se 
můžou trochu vyblbnout,a kde můžou strávit svůj volný čas. Myslíme si totiž, že tento sport je docela zajímavý a lákavý. 
Při povodních jsme přišli o jednu loď a vesty, takže  musíme počkat na dotace abychom zakoupili nové.
     V novém roce by jsme chtěli rozšířit svou členskou základnu, ale jak všichni víme, je to běh na dlouhou trať.  Rodiče se 
o své děti v dnešní době zcela oprávněně bojí, a tak je musíme dlouho přesvědčovat že jsme skutečně způsobilí se postarat 
o jejich děti.  Tímto náborem bychom také docílili toho, že by jsme snížili ceny akcí, čímž by došlo k větší docházce na 
akce.
     V oblasti hospodaření jsem rád, že se podařilo najít nového a zodpovědného hospodáře, který by se tohoto úkolu ujal. 
Jak již bylo řečeno, jsou zde velké prodlevy při předávání vyúčtovaných akcí, což se snad s novým rokem zlepší. 
V horizontu 6 – 9 měsíců uvažujeme o nějakém účetním softwaru, který by práci s účetnictvím urychlil, vylepšil, a 
zpříjemnil.
     Tendence do budoucna jsou rozpínavé. Chtěli bychom trošku vylepšit vzhled v okolí klubovny, postavit zde parkoviště 
na kola, chtěli bychom rozšířit již výše zmiňovanou členskou základnu, a rozjet akce pro vedoucí, kde by se lépe poznávali, 
a mohli tak zjišťovat, co můžou od druhých očekávat.  
     Na závěr bych chtěl poděkovat VŠEM lidičkám, který nám pomáhali při odklízení  při povodních, při betonování po 
povodních a tak všeho okolo povodní. Nebylo to snadné, ale my to s VÁMI  všemi zvládli. Chtěl bych poděkovat i 
„MÝM“ vedoucím a instruktorům za to, že to se mnou vydrželi, a taky Pavlovi Kochovi a všem bolatickejm za super 
podzimní prázdniny.
                                                                         

Razítko skupiny Podpis vedoucího                   Daniel Suchánek
  

Verze 12.1.2003, by © Hop
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i  Zadejte název skupiny.
ii  Všechny údaje uvádějte k 31.12.2002.
iii  IČO skupiny, ne KONDORA
iv  tj.Klubovny, táborové základny atd., jichž je skupina majitelem nebo spolumajitelem. Nepoužité tabulky proškrtněte, 

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

proškrtněte, pokud máte objektů více, vypište je do přílohy
vii  Popisně, ale stručně uvést, čím se skupina zabývá – činnost v zimě, v létě, 
viii Stav členské základny k 1.1.2003
ix  např.: 300 Kč pololetně (uveďte pokud platí rozdílně děti a vedoucí, různě v různých oddílech apod.)
x10 Celkem za skupinu = Základní příspěvek + ( Příspěvek za jednoho člena skupiny * Počet členů )
xi 11 Táborem jsou míněny akce v době letních prázdnin v délce 7 a více dní 
xii  do 18 let
xiii Tábory o prázdninách  vyhlášených MŠMT v délce nad 7 dní (např. jarní, zimní…)
xiv Všechny akce pořádané ve volném čase do 6 dnů (i o prázdninách vyhlášených MŠMT - např. velikonoce …), akce 

rozčleňujte do řádků podle délky trvání .
xv  Např. sportovní, přírodovědná, vzdělávací, závody, exkurze apod.
xvi Celkem účastníků za všechny akce dohromady, nepočítat diváky
xvii Celkem účastníků za všechny školení dohromady 
xviii Na základě uzávěrky účtování roku 2002
xix Schválený rozpočet  na rok 2003
xx  Velmi hrubý odhad
xxi Napište zde od kterých
xxii Napište jaké další výdaje dle rozpočtu skupiny
xxiii Napište vybrané funkce, případně i členy vedení
xxiv Zhodnotit minulý rok, co se dařilo, chyby, ponaučení, jaké jsou další plány, tendence atd.


