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Výro � ní zpráva skupiny i Mod�anská trojka za rok 2005 ii 
 

Sídlo a údaje o skupin �  
Obec: M� stská � ást: Mod�any Ulice: U Spo � itelny  

� íslo popisné: 69 PS� : 143 00 Telefon: xxxxxxxxxx  I� Oiii:         708 64 101 

� íslo ú� tu:   634 753 0227 Kód banky  0100 KB a.s. Sofijské nám � stí 2, Praha 12, 143 00 

 

Vyu�ívané prostory v majetku skupiny iv 
Objekt – Název : Klubovna   Obec: Praha M� stská � ást: Mod�any 

Ulice: U Spo � itelny  � íslo popisné: 69 PS� : 143 00 Telefon:xxxxxxxxxxxxxxxx 

Významn� jší údr�by, rekonstrukce apod. v 

 

 

 
Objekt – Název :  Obec:  M� stská � ást:  

Ulice:  � íslo popisné:  PS� :  Telefon:xxxxxxxxxxxxxxxx 

Významn� jší údr�by, rekonstrukce apod. 

 

 

 

Vyu�ívané prostory pronajaté vi 
Objekt – Název : Lod � nice  Obec: Praha  M� stská � ást: Mod�any 

Ulice: U Spo � itelny   � íslo popisné: 69 PS� : 143 00 Telefon:xxxxxxxxxxxxxxxx 

Majitel: M�  Praha 12 ,  

Významn� jší údr�by, rekonstrukce apod. 

 

 

 
Objekt  – Název: Obec: M� stská � ást: 

Ulice: � íslo popisné: PS� : Telefon: 

Majitel: 

Významn� jší údr�by, rekonstrukce apod. 
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Zam�� ení skupiny a jednotlivých oddíl � :vii  
     Skupina Mod�anská trojka se sna�í o smysluplné trávení volného � asu zejména d� tí ze 
sídlištní zástavby Prahy 12. Pou�ívá k tomu prost �edky zá�itkové pedagogiky, fungování 
Peer systému (ovliv� ování osob svými vrstevníky). Tímto zp� sobem m� �eme p �edejít 
r� zným sociáln�  patologickým jev� m, jen� se hojn �  vyskytují mezi dnešní mláde�í.  
     Skupina minimáln�  2x za m� síc vyrá�í mimo Prahu, aby tak d � ti a mláde� poznaly jiná 
místa.  
     Ve víkendových akcích se sna�íme o zapojení hi storických motiv�  a r� zných 
psychosociálních dovedností. D� ti tak budou lépe p�ipraveny na vstup do „velké“ spole� nosti. 

� lenská základna viii  
Po� et � len �  skupiny 

Do 15 - ti let 16 - 18 let 19 - 26 let 27 a více Celkem 
11 2 11 ---------------------- 24 

 
P� ehled oddíl � :  
 
     Název oddílu,  
          dru�iny 

    Zam�� ení Po� et 
osob 

      Pravidelnost  
          sch � zek 

Po� et 
sch � zek / rok  

          Fantasy Fantasy hry 5 1x za 14 dní 20 
                M3 Turistika, 

historie, sport, 
psychosociální 

dovednosti 

11 1x týdn�  40 

               KIV VEDENÍ 13 1x m� sí� n�  10 
 
 
� lenské p � ísp� vky a zp � sob jejich vybírání ix 

200 K�  platí d� ti a instrukto�i do 18 let, 50 K�  platí vedoucí a externisté nad 18 let. 
P�ísp� vky jsou vybírány 1x za pololetí školního roku. 

 
 
Výpo � et p � ísp � vku skupiny na � innost Koordina � ní rady 
Základní p � ísp � vek  P� ísp� vek za � leny skupiny Celkem za skupinu x 

500,- K�  24 x  10,- K�  740,- K�  

 
 

� lenský p�ísp� vek odeslán dne:  06/03/2006  na ú� et úst�edí KONDORa, 
 

pod variabilním symbolem :  131 
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P� ehled � innosti skupiny 
 
Tábory letní xi  

Místo konání Po� et dn �  Po� et d � tíxii  
Chata pod Kletí, Holubov, 
okr. � . Krumlov,  

16 10 

 
Tábory ostatní xiii  

Místo konání Po� et dn �  Po� et d � tí 
Zimní tábor  - Chata U Profesora, 
Kun� ice u Starého M� sta pod 
Sn� �níkem, Kralický sn � �ník 

7 8 

 
Ostatní skupinové a oddílové akce xiv  
Jednodenní akce 

 
Po� et 
akcí 

 
Název akce 

(oddílový výlet,skupinová  
akce, karneval atd.) 

 
Nápl �  akcí xv  

 
Po� et ú � astník �  

celkem -   
skupiny / oddílu xvi  

 - 8 - Jednode� áky turistika, vzd� lávání - 79 - 

 
Víkendové  a vícedenní akce (2 – 6 dn� )  

 
Po� et 
akcí 

 
Délka 
akce 

 
Název akce 

 
Nápl �  akcí 

 

 
celkem -  

ú� astník �  
- 6 - 3 dny T�íde� áky mimo Prahu turistika, vzd� lávání, p�íroda - 56 - 

-1 - 4 dny � ty�de� ák do Mostu turistika, legrace, p�íroda - 8 - 

 
Jiné akce- prezentace 

 
Po� et 
akcí 

 
Délka 
akce 

 
Název akce 

 
Nápl �  akcí 

 

 
celkem -  

ú� astník �  
- 1 - 4dny Bambiriáda Prezentace M3 a KONDORa - 2 000 - 

- 1 - 2dny Veletrh volno� asových aktivit Prezentace M3 a KONDORa - 200 - 

- 1 - 1den Karneval Prezentace M3 a KONDORa - 150 - 

 
Školení vedoucích a instruktor�  

 
Po� et  

 
Délka  

 
Název školení 

 

 
Po� adatel 

celkem -  
ú� astník �

xvii  
- 1 - 7 dní Fundus Instructus DDM JM, Šalounova - 1 - 

- 1 - 40 hod. Zdravotník na zotavovacích 
akcích 

�� K Praha 4, 5, - 3 - 

- 1 - 4 hod. Kurz 1. pomoci ZZS HMP - 5 - 

- 1 - 2 hod. P�edtáborové školení M3 - 7 - 
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Zpráva o hospoda � ení skupiny: 
 

� ástka za rok P� íjmy (Výnosy) 

2005xviii  2006xix  2007xx 
� lenské p�ísp� vky 3 050,- 4 000,- 4 500,- 

Dotace a dary ze státního rozpo� tu (MŠMT) 0,- 0,- 100 000,- 

Dotace a dary od obecních, okresních, 
krajských nebo magistrátních ú�ad�   

55 000,- 95 000,- 100 000,- 

Dotace a dary od dalších subjekt� xxi 
…………….. 

0,- 5 000,- 20 000,- 

P�íjmy z podnikání a z pronájm�  0,- 1 000,- 5 000,- 

Ú� astnické poplatky za akce (tábory atd.) 118 025,- 150 000,- 200 000,- 

Ostatní p�íjmy 0,- 0,- 0 ,- 

CELKEM 173 025,- 254 000,- 429 500,- 
 

� ástka za rok Výdaje (Náklady) 

2005 2006 2007 
Mzdové náklady / OPPP 0,- 0 ,- 30 000,- 

Nájemné za prostory pro � innost 0,- 0 ,- 10 000,- 

Náklady na energie a teplo 19 023,- 25 000,- 30 000,- 

Náklady na údr�bu prostor pro � innost 6 019,50,- 10 000,- 20 000,- 

Tábornické a sportovní vybavení 10 876,- 10 000,- 20 000,- 

Náklady na školení a vzd� lávání 5 515,- 10 000,- 15 000,- 

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

0,- 0,- 0,- 

Výdaje na po�ádání akcí (tábory atd.) 128 681,50,- 180 000,- 230 000,- 

Jiné výdaje – bankovní poplatkyxxii 1 915,50,- 2 000 ,- 0,- 

Jiné výdaje – ostatní provozní re�ie 980,50,- 1 000 ,- 1 500,- 

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

CELKEM 173 011,- 238 000,- 356 500,- 
 
 
Zpráva revizní komise: (k hospoda�ení a � innosti skupiny) 
B� hem roku 2005 jsme v� novali velké úsilí stabilizaci hospodá�ské situace skupiny a snaze 
dostat jí do stavu, kdy by u� bezprost �edn�  neohro�ovala samotnou svou existenci. Tato 
snaha byla po celou dobu podporována revizní komisí Kondora, by�  setkání s p�edstaviteli 
této revizní komise pat�ila k okam�ik � m pro nás mén�  p�íjemným, nebo�  tvá�í v tvá� t� mto 
problém� m jsme si uv� domovali, jak d� le�ité jsou finance a správn �  vedené ú� etnictví pro 
existenci neziskové organizace a jak t� �ké je pro laika vyznat se ve všech zákonech, 
vyhláškách a p�edpisech. Práv�  proto si pova�ujeme cenných rad, které nám byly  
poskytnuty p�edevším prost�ednictvím � len�  revizní komise, ale také mnohých dalších, kte�í 
se v tom vyznají o n� co více ne� my. Tímto bychom cht � li vyjád�it pod� kování všem, kte�í 
nám alespo�  trochu pomohli. V tomto sv� tle musíme také velmi ocenit upozorn� ní práv�  
revizní komise Kondora, �e n � které naše mechanismy ohledn�  financí a personálního 
zabezpe� ení skupiny jsou v rozporu se stanovami Kondora. Na toto upozorn� ní jsme 
reagovali urychlenou nápravou stavu a zárove�  jsme zahájili rozsáhlé reformy, jejich� 
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výsledkem bylo p�esné vymezení rozsahu pravomocí, povinností a odpov� dnosti jednotlivých 
� len�  Kolektivu instruktor�  a vedoucích a zárove�  odstran� ní dlouhá léta trvajícího stavu, kdy 
p�íliš málo � len�  kolektivu d� lá p�íliš mnoho práce, která se díky tomu nestíhá, co� p lodí jen 
další a další problémy. Je smutnou skute� ností, �e i p �es zahájené reformy tento stav stále 
p�etrvává a k jeho odstra� ování dochází jen velmi pomalu. V roce 2006 si tak m� �eme jen 
p�át, aby nastartované reformy nabraly pon� kud rychlejší tempo a spole� n�  se stabilizací 
skupiny p�inesly i rozší�ení � lenské základny a zkvalitn� ní práce celé skupiny. 
 
 
 

 
    

                            
Razítko skupiny:  Podpis hospodá� Podpis revizora: 

 
 
 
 
Zástupci skupiny xxiii : 
 

Funkce Jméno a p � íjmení telefon a em@il 
vedoucí skupiny Daniel Suchánek 776875396, danm3@centrum.cz  

hospodá� Katrin Burešová 720343721, katrinm3@centrum.cz  

ú� etnictví  Nad� �da �ebráková 724162447, doktorm3@centrum.cz 

revizor Magdalena Suchanková 775028179, magdam3@centrum.cz  

 Petr Sta�ecký 608125308, pandam3@centrum.cz  

� len vedení Martin Palata  603184763, palcatm3@centrum.cz  
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Záv� re� né shrnutí xxiv  
      „Letošní rok byl zajímavý ze všech stran. Byl jiný ne� ty ostatní, co� není zvláštnost. Letos 
jsem se pokusil jít jinou cestou a to, �e jsem po�á dal „ob� any“ (d� ti) a vedoucí o to, aby mi 
napsali, jak vid� li oni uplynulý rok. To bude uvedeno ní�e. 
     Za sebe bych cht� l � íct jen toliko, �e rok 2005 byl zajímavý. Uspo �ádali jsme spoustu akcí, na 
které naši ob� ané došli a nic se jim na nich nestalo. Mo�ná to bu de také tím, �e se sna�íme 
o maximální mo�nou prevenci úraz � .  
     P�esko� ím pravidelné akce a vrhnu se na akce v� tší, jako jsou tábory. Zimní se konal 
v blízkosti Kralického Sn� �níku v ú�asné Chat �  U Profesora. Parta byla skv� lá, program taky, 
i sníh byl. Pak se konal Karneval, na který dorazilo p�es 200 rodi��  a d� tí z celých Mod�an. 
Karneval se povedl jak po stránce organiza� ní tak po stránce kulturní. Další v� tší akcí byla 
Bambiriáda a s ní spojená prezentace KONDORa na základn�  skupiny Šán v Podolí. I tato akce 
byla pom� rn�  úsp� šná, co� se projevilo zejména na návšt � vnosti našich internetových stránek. 
Byli jsme po�ádáni i o zaslání fotek n � kterých d� tí. Poslední vetší akcí byl letní tábor, situovaný 
do Ji�ních � ech, k úpatí hory Kle� . Zde jsme strávili nezapomenutelných 16 dní ve spole� nosti 
koní. Motivace byla skv� le p�ipravená a tak se d� ti mohly sm� le vrhnout do sv� ta hobit�  
a prstenu, který vládne všem. Poprvé jsme na tomto tábo�e vytvo�ili CD s fotkami pouze z jedné 
akce. Také jsme zde poprvé vytvo�ili � ást programu, která byla zam�� ena na sebepoznání, 
poznání jiných, komunikaci, d� v� ru a empatii. D� ti to ocenily zejména v dopise, který m� ly za 
úkol na konci tábora napsat samy sob� . Tento dopis jim pošleme na tábor p�íští. Uvidí tak 
srovnání �ivota a zm � n, které se udály b� hem jednoho roku.  
     Od nového školního roku jsem se pokusil, z � ásti úsp� šn� , vytvo�it „odd� lení“, která budou 
fungovat na jim p�id� leném „úseku“. Tímto krokem jsem cht� l zefektivnit fungování Mod�anské 
trojky. Bylo toti� pravidlem, �e v � tšinu v� cí d� lalo pár lidí, a ostatní na to „nem� li � as“. Tímto 
opat�ením jsem docílil toho, �e všichni mají podíl na fu ngování M3 a kdy� se n � co nezda�í, bude 
to i jejich problém. Budou mít tak v� tší motivaci, aby se n� co se vzniklým problémem ud� lalo. 
Jednotlivé � ásti fungují zatím pomalu.  
     Další v� c, která nás pom� rn�  trápí je malá � lenská základna. V dnešní dob�  je pom� rn�  t� �ké 
p�ilákat d� ti, co� je vid � t nap�. i u skaut� . Budeme se i v dalším roce sna�it, aby tento jev z mizel.  
    Další oblastí, na kterou se pom� rn�  dost zam�� uji, je vzd� lávání vedoucích, kte�í p�icházejí do 
kontaktu s d� tmi. Myslím si, �e tato oblast je pom � rn�  málo rozvíjená a zpravidla kon� í po kurzu 
zdravotníka na zotavovacích akcích nebo školení hlavního vedoucího tábora. Oblast pedagogiky 
a vzd� lávání pracovník�  s d� tmi v jejich volném � ase je hodn�  široká a pom� rn�  kvalitn�  
zastoupená mnoha kurzy a školeními, tak pro�  toho nevyu�ít? Proto v roce 2005 prob � hlo více 
školení ne� v roce 2004 a doufám, �e jejich po � et se bude nadále zvyšovat.  
       Asi poslední oblastí, o které se chci zmínit, je oblast financování. V roce 2006 se budu více 
sna�it posílat vedoucí na školení o získávání pen � z pro NNO – tzv. fundraising. I zde je velký 
potenciál, který je nedostate� n�  vyu�itý.  
     Pom� rn�  d� le�itou v � cí jsou práv�  probíhající problémy s naší klubovnou. Zjistili jsme ur� ité 
nesrovnalosti, které se nám nadále neda�í odstranit. V rámci KRK jsme se sna�ili plnit vše v� as 
a zodpov� dn� . Jestli se nám to da�ilo, je na posouzení jiných.  
     S vývojem moderních technologií se sna�íme o n eustále zdokonalování naší internetové 
prezentace. Máme dobrého webmastera, a tak zm� ny � i novinky ji� nejsou problémem. To se 
také projevilo na návšt� vnosti našich www stránek. 
    Na záv� r bych cht� l konstatovat, �e rok 2005 byl kvalitní po všech st ránkách. Poda� ilo se nám 
zapojit do programu více zá�itkové pedagogiky, psyc hosociálních dovedností a také prevenci 
sociáln�  patologických jev� . To se nám da�í zejména díky tomu, �e 3 vedoucí prošli ro � ním 
kurzem Psychosociální pr� pravy pod vedením PHDr. Václavy Masákové, která je v tomto oboru 
na špi� ce v � R.“ 

            Daniel Suchánek – vedoucí skupiny  
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„Kdybych m� l Mod�anskou trojku v roce 2005 p�irovnat k motoru, vid� l bych ji jako motor, ve 
kterém pár válc�  pracuje naplno, pár jich pracuje a vynechává a zbytek nepracuje v� bec 
a nechává se táhnout zbytkem motoru. Výsledkem je stroj, který se sna�í táhnout sv � j 
náklad, p�eh�ívá se, ale nechce to vzdát. Na akce sv� j náklad spolehliv�  doveze, z akcí 
odveze, ale co se d� je uvnit�, ví jen ty válce. 
Kdy� se ty válce ale rozhodnou a domluví se, chvíli  pracují alespo�  trochu všechny. Pak 
zase za� nou vynechávat. Ale díky t� m pracovitým válc� m jede skupina dál. Pracuje dob�e, 
ale kdyby všichni pracovali alespo�  trochu, pracovala by líp, a i kdy� se u nás mohou d� ti 
dob�e bavit, pak bysme byli nejlepší skupina.  
Záv� rem bych cht� l �íct, �e naše skupina jede dál, má pár much, ale to má ka�dá skupina. 
Podle toho, co ve skupin�  vídám, si myslím, �e k nám d � ti chodí rády, baví se u nás a 
s trochou práce budeme mít zase hodn�  d� tí.“ 

Tomáš Zip Hrubant 
 
 

 
„Skupina �ije. �ila i v roce 2005, by �  to byl op� t �ivot na hran �  konce, kdy se � asto zdálo, �e 
u� nebude �ít dlouho. Ale po t � ch letech fakticky v setrvalém stavu si � lov� k na to v�� né 
ohro�ení pomalu zvykne. Tím lépe, �e si n � kte�í nezvykli a pokusili se vnést do skupiny nový 
sv� �í vítr, který by jí popohnal k lepším zít �k� m. Díky za to p�edevším Danovi a Magd� , jen� 
se rozhodli prosadit a uskute�� ovat dalekosáhlé reformy, které by m� ly popostr� it skupinu 
dál a odstranit její hlavní chyby a nedostatky. T� mi chybami zdají se být nepru�ná 
a nerovnom� rná � innost sboru vedoucích a instruktor� , kdy na jedné stran�  n� kolik 
vedoucích pracuje pro skupinu do roztrhání t� la, zatímco n� kolik dalších jejich snahu svou 
ne� inností torpéduje, dále nevyjasn� ní kompetencí, nedostate� né pln� ní úkol�  n� kterými 
z nich, � asto velmi špatná komunikace mezi nimi, a také schovávání se jednoho za druhého. 
V praxi to vypadalo a bohu�el stále vypadá tak, �e zástupci skupiny na Koordina� ní rad� , 
revizní komisi a dalších sch� zích Kondora se stávají ter� i kritiky za chyby a nespln� né sliby 
jiných. Smutné je, �e tyto nedostatky nejsou jen vn it�ními problémy skupiny, ale projevují se 
i navenek ve vztahu k okolí. Pracn�  budovaná d� v� ra rodi��  d� tí, zástupc�  Kondora, 
ú�edník�  M� stské � ásti atd. je zcela zbyte� n�  narušována chybami konkrétních jednotlivc� .  
 
Kolektiv instruktor�  a vedoucích tvo�í spolek kamarád� , kte�í jsou schopni si navzájem 
odpustit tém��  cokoliv, nejsou ochotni se poušt� t do kritiky druhých a pokud tak p�eci jenom 
u� iní, kritizovaný tuto kritiku nebere p�íliš vá�n � . Má-li skupina fungovat i nadále a p�e�ít rok 
2006, musí si její � lenové z �ad vedoucích a instruktor�  nau� it �íkat v� ci po�ádn�  a brát slova 
vá�n � . Nikdo si u� nesmí d � lat z pusy trhací kalendá�, slibovat nesplnitelné, ale naopak, dát 
ka�dému svému slovu jeho pravý význam a za své chyb y nést plnou odpov� dnost.“ 
 

Petr Panda Sta�ecký 
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Sponzo � i v roce 2005 
 
 V roce 2005 nám pomohly pen� zi, materiálem, slu�bami, tyto subjekty : 
 

�  MHMP, Mariánské nám� stí 2, Praha 1, 110 01, www.praha-mesto.cz  
 
�  Komer� ní banka a.s., Sofijské nám� stí 3405/2, Praha 12, 143 00, www.kb.cz 

 
�  � eskoslovenská obchodní banka, Sofijské nám� stí 5, Praha 12, 143 00, www.csob.cz 

 
�  Nestlé � esko s.r.o., Mezi Vodami 27, Praha 12, 143 00, www.nestle.cz   

 
�  Domona, Slávy Horníka 1021/16a, Praha 5 – Koší�e, 155 00, www.domona.cz 
 
�  Mod�anský biograf, U Kina 1, Praha 12, 143 00, www.modransky-biograf.cz  

 
�  Poliklinika Mod�any, Soukalova 3355, Praha 12, 143 01,  

 
�  CA Pyrostour Istra, Ladova 5, Praha 2, 120 00, www.pyrostour.cz  

 
�  OBI a.s., Lhotecká 566, Praha 12, 143 00, www.obi.cz   

 
�  � eský rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99,  www.rozhlas.cz  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
Razítko skupiny          Podpis vedoucího 

Verze 12.1.2003, by © Hop 
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i    Zadejte název skupiny. 
ii   Všechny údaje uvád� jte k 31.12.2005. 
iii    I� O skupiny, ne KONDORA 
iv   tj.Klubovny, táborové základny atd., jich� je skupina majitelem nebo spolumajitelem. Nepou�ité tabulky proškrtn� te, 

pokud máte objekt�  více, vypište je do p�ílohy 
v    Popsat stru� n�  opravu, rekonstrukci, p� ibli�né finan� ní náklady a � asový harmonogram 
vi   tj.Klubovny, táborové základny atd., které má skupina pronajmuté, dlouhodob�  p� j� ené apod. Nepou�ité tabulky 

proškrtn� te, pokud máte objekt�  více, vypište je do p�ílohy 
vii   Popisn� , ale stru� n�  uvést, � ím se skupina zabývá – � innost v zim� , v lét� ,  
viii   Stav � lenské základny k 1.1.2006 
ix    nap�.: 300 K�  pololetn�  (uve� te pokud platí rozdíln�  d� ti a vedoucí, r� zn�  v r� zných oddílech apod.) 
X   Celkem za skupinu = Základní p�ísp� vek + ( P�ísp� vek za jednoho � lena skupiny * Po� et � len�  ) 
xi   Táborem jsou mín� ny akce v dob�  letních prázdnin v délce 7 a více dní  
xii   do 18 let 
xiii   Tábory o prázdninách  vyhlášených MŠMT v délce nad 7 dní (nap�. jarní, zimní…) 
xiv   Všechny akce po�ádané ve volném � ase do 6 dn�  (i o prázdninách vyhlášených MŠMT - nap�. velikonoce …), akce    

roz� le� ujte do �ádk�  podle délky trvání . 
xv    Nap�. sportovní, p�írodov� dná, vzd� lávací, závody, exkurze apod. 
xvi   Celkem ú� astník�  za všechny akce dohromady, nepo� ítat diváky 
xvii   Celkem ú� astník�  za všechny školení dohromady  
xviii   Na základ�  uzáv� rky ú� tování roku 2005 
xix    Schválený rozpo� et  na rok 2006 
xx    Velmi hrubý odhad 
xxi    Napište zde od kterých 
xxii   Napište jaké další výdaje dle rozpo� tu skupiny 
xxiii   Napište vybrané funkce, p�ípadn�  i � leny vedení 
xxiv   Zhodnotit minulý rok, co se da�ilo, chyby, ponau� ení, jaké jsou další plány, tendence atd. 
 
 

                                         


