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Výroční zpráva skupiny Modřanská trojkaiza rok 2003ii

Sídlo a údaje o skupině
Obec: Praha Městská část: Modřany Ulice:                  U spořielny
Číslo popisné: 69 PSČ: 143 00 Telefon: ------------------ IČOiii: 70864101
Číslo účtu:      6347530227 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 2003 jsme zakoupili polystyren na další část zateplení naší klubovny. V tuto chvíli je zateplena z 1/3. 

Předpokládáme, že polystyren budeme umisťovat v roce 2004. Jinak jsem opět sundali omítku, která je stále vlhká.

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: MČ Praha 12, Písková 830/25, Praha 12, 143 00,
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:vii 
Dětská skupina Modřanská trojka se zabývá volnočasovými aktivitami dětí ze sídlištní 
zástavby Praha- Modřany. Snažíme se jim nabídnout program, kde by se mohli naučit 
vztahu k přírodě, k chování v ní, sportům různého ražení (lezení, kola, voda, lukostřelba, 
frisbee,atd.). Podporujeme kamarádského ducha, zásady správného chování. Děti se na 
družinových schůzkách učí samostatnosti, odpovědnosti za sebe a celý kolektiv. Toto vše 
se snažíme upevňovat pomocí zážitkové pedagogiky, kdy si děti mnohdy sáhnou na dno 
svých fyzických ale i psychických sil.

Členská základnaviii

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

16 10 4 ------------ 30

Přehled oddílů: 

Název oddílu, družiny Zaměření Počet osob Pravidelnost schůzek Počet schůzek / rok
Skaláci turistika 16 1x týdně 48x
Kentaur turistika 5 1x měsíčně 10x
Kajman turistika 4 1x týdně 48x
Fénix turistika 5 1x týdně 48x

Členské příspěvky a způsob jejich vybíráníix

Členské příspěvky se vybírají 1x pololetně (bráno dle školního roku), a to : vedoucí 20,- 1/2 
roku, a děti 200,- 1/2 roku.

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

500,- Kč 30 x  10,- Kč 800,-

Členský příspěvek odeslán dne:………………….. na účet ústředí KONDORa

Pod variabilním symbolem :     …………………….
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Přehled činnosti skupiny
Tábory letníxi 

Místo konání Počet dnů Počet dětíxii

Tábor Kojetice na Moravě 16 11
------------------------------------------------ --------------------------- ----------------------------

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

Tábory ostatníxiii

Místo konání Počet dnů Počet dětí
Zimní hory - Nové hutě 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

1 Karneval pro MČ Praha 12 Zábava, prezentace M3 M3/25, 
diváci/100

10 Skupinové akce Turistika, sportování, 
poznávání přírody, ČR,

120

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 5 Výlet do Bolatic Turistika,poznávání opavska 10
1 3 Olympiáda 2003 Sportovní akce 13
1 3 Lezení 2003 Sport,výuka lezení,kola 15
1 3 Pařez 2003 Turistika 9
6 3 Třídenní výlety Poznávání ČR, turistika, 

příroda,
75

Školení vedoucích a instruktorů
Počet Délka Název školení Pořadatel celkem - 

účastník
ůxvii

1 1 den Předtáborové školení 
pracovníků tábora

M3 - Daniel Suchánek 6

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

Příjmy (Výnosy) Částka za rok
2003xviii 2004xix 2005xx

Členské příspěvky 4 060,- 6 500,- 7 000,-
Dotace a dary ze státního rozpočtu (MŠMT) --------------

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

----
--------------
----Dotace a dary od obecních, okresních, krajských 

nebo magistrátních úřadů 
45 000,- 30 000,- 160 000,-

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

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

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

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

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

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

----Účastnické poplatky za akce (tábory atd.) 73 500,- 80 000,- 100 000,-
Ostatní příjmy --------------

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

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

----CELKEM 122 560,- 116 500,- 267 000,-

Výdaje (Náklady) Částka za rok
2003 2004 2005

Mzdové náklady /OPPP dobrovolníci dobrovolníci dobrovolníci
Nájemné za prostory pro činnost ------------------ ------------------

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

Náklady na energie a teplo 18 742,5,- 15 000,- 15 000,-
Náklady na údržbu prostor pro činnost 21 324,- 0,- 60 000,-
Tábornické a sportovní vybavení ------------------ 15 000,- 15 000,-
Náklady na školení a vzdělávání ------------------ 2 000,- 4 000,-
Investice ( nad 40 000,- Kč/kus nebo staveb.) ------------------ ------------------ 60 000,-
Výdaje na pořádání akcí (tábory atd.) 76 402,90,- 80 000,- 100 000,-
Jiné výdajexxii     Příspěvek skupiny pro KRK 800,- 900,- 1 000,-
Jiné výdaje        Karneval 2003 5 078,- 4 000,- 5 000,-
Jiné výdaje ------------------ ------------------

-
------------------
-CELKEM 122 347,4,- 117 900,- 260 000,-

Zpráva revizní komise: (k hospodaření a činnosti skupiny)
V roce 2003 se hospodařilo v rámci přidělených dotací, i když  ke konci roku byli 
problémy s financováním elektrické energie, a díky neobdržení grantů MHMP 04 se 
bojíme co se bude dít v následujícím roce. Chtěli jsme přejít na účetní SW, což se nám 
nepodařilo, protože skupinu zatížili rozpory mezi vedoucími, což se projevilo na celkovém 
chodu skupiny. V dalším roce bychom chtěli dodělat celkovou inventarizaci skupinového 
majetku, což se nám po povodních nepodařilo. Většina vedoucích se málo zajímá o chod 
skupiny, což se negativně projevuje na akcích a věcech týkajících se skupiny.

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
danm3@centrum.cz

Hospodář Lucie Zíková +420 723 275 651
luckam3@centrum.cz

Revizor Petr Stařecký +420 608 125 308 
pandam3@centrum.cz

Magda Suchanková +420 737 413 154
magdam3@centrum.cz

 
Závěrečné shrnutíxxiv

Závěrečné shrnutí na konci roku je velmi těžké, protože se bojí, že zapomenu na něco, o čem 
jsem byl 100% přesvědčen, že to sem musím napsat. Podařilo se nám udržet členskou základnu, 
což je po dlouhé době velmi důležitý průlom, na psychiku vedoucích i dětí. V novém roce vznikl i 
nový oddíl, který se jmenuje Fénix, který jde lehce v našich stopách, co se výchovy týče. Po 
dlouhé době se nám povedl Karneval, který je pro děti z celých Modřan, a který byl poměrně 
vysoce navštíven. V dalších akcích bych se chtěl zmínit o akci Pařez (dík Radime), která byla 
poměrně akční (více na webu/ sekce kronika 2003), či Den dětí, na kterém jsme pomáhali místní 
základní škole, a nebo akce Třemošnice 2003. Tato akce je již stálicí na našem plánu akcí, a je 
jedna z prvních, která je napsaná předem. Nesmím zapomenout i na Hory či Tábor, strávený v 
krásné vesničce Kojetice na Moravě. Zde jsem se konečně chovali jako jedna parta a dětem se 
zde velmi líbilo. Zde jsme také poprvé použili vysílačky, které nám zpříjemnili a ulehčili plno věcí 
(bojovky, svolávání z her, přesuny atp.) Po táboře nás čekala prezentace M3 a KONDORa na 
Veletrhu volnočasových aktivit, kde byla velmi pěkně ohodnocena naše nástěnka protidrogovou 
koordinátorkou MČ P 12. Za skvělou nástěnku bych chtěl poděkovat zejména Lucce. Hned poté 
jsme nádherným způsobem oslavili 30 let Modřanské trojka, v malebné chalupě na mělnicku. Bylo 
nám tam překrásně, a nic se nevyrovná rannímu probuzení při krásném východu slunce. Na podzim 
nás navštívili přátelé z Bolatic, a myslím že to bylo přínosné pro obě strany. Za čas jsme jim 
jejich návštěvu oplatili zase my. Tato akce byla jedna z vůbec nejúžasnějších v minulém roce. V 
tomto roce se podařilo udržet při životě náš skupinový časopis, za což patří velký dík Pandovi. 
     A co v novém roce? Chtěli bychom vyjet na kurz lezení ve skalách, poslat pár vedoucích na 
kurz ČČK, udělat ještě lepší tábor, mít více dětí, vytvořit si ještě lepší webovou prezentaci, najít 
sponzory na přežití roku 2004, zažít spousty krásných rán, zazpívat si spousty písniček u ohně, 
projít si pár bojovek, procestovat kus republiky a poznat nová místa, prostě se mít fajn.
NA závěr bych chtěl poděkovat Vám VŠEM, co jste nám pomáhali, či jinak jste se u nás 
angažovali. Velký dík patří vedoucím a instruktorům, že to přežili s dětmi, a dětem, za to, že je 
ještě bavíme, a v neposlední řadě i jejich rodičům, bez nichž bychom nebyli. Vám všem patří velké 
DĚKUJI.

Razítko skupiny Podpis vedoucího
Verze 12.1.2003, by © Hop



i
 Zadejte název skupiny.
ii  Všechny údaje uvádějte k 31.12.2003.
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
vi6 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 1.1.2004
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 )
xi11 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 2003
xix Schválený rozpočet  na rok 2004
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.

Prezentace na internetu : www.modranskatrojka.wz.cz 
  www.m3.wz.cz
  www.praha12.cz 

http://www.modranskatrojka.wz.cz/
http://www.praha12.cz/
http://www.m3.wz.cz/

	Sídlo a údaje o skupině
	Využívané prostory v majetku skupinyiv
	Využívané prostory pronajatévi
	Členská základnaviii
	Počet členů skupiny
	Přehled oddílů: 
	Skaláci
	turistika
	16
	1x týdně
	48x
	Kentaur
	turistika
	5
	1x měsíčně
	10x
	Kajman
	turistika
	4
	1x týdně
	48x
	Fénix
	turistika
	5
	1x týdně
	48x
	Členské příspěvky a způsob jejich vybíráníix
	Členské příspěvky se vybírají 1x pololetně (bráno dle školního roku), a to : vedoucí 20,- 1/2 roku, a děti 200,- 1/2 roku.
	Výpočet příspěvku skupiny na činnost Koordinační rady
	Příspěvek za členy skupiny
	Celkem za skupinux

	Přehled činnosti skupiny
	Tábory letníxi 
	Tábory ostatníxiii
	Ostatní skupinové a oddílové akcexiv
	Jednodenní akce
	Víkendové  a vícedenní akce (2 – 6 dnů) 

	CELKEM
	CELKEM
	Zpráva revizní komise: (k hospodaření a činnosti skupiny)
	Verze 12.1.2003, by © Hop



