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Sídlo a údaje o skupině
Ulice: U Spořitelny 69/18
Městská část: Praha 12
Obec: Praha
PSČ: 143 00

IČ: 708 64 101
DIČ: CZ70864101
Číslo bankovního účtu: 634 753 0227 / 0100

Využívané prostory v majetku skupiny
     
Objekt – Název : Klubovna
Ulice: U Spořitelny 69/18
Městská část: Praha 12
Obec: Praha
PSČ: 143 00
     

Využívané prostory pronajaté
     
Objekt – Název : Loděnice
Ulice: U Spořitelny 69/18
Městská část: Praha 12
Obec: Praha
PSČ: 143 00
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    Zaměření skupiny:

Skupina Modřanská trojka se snaží o smysluplné trávení volného času zejména 
dětí ze sídlištní zástavby Prahy 12. Používá prostředky zážitkové pedagogiky, 
fungování Peer systému (ovlivňování osob svými vrstevníky). Tímto způsobem 
můžeme předejít různým sociálně patologickým jevům, jenž se hojně vyskytují 
mezi dnešní mládeží. 

Minimálně dvakrát do měsíce vyráží skupina mimo Prahu, aby tak děti a mládež 
poznaly jiná místa.

Na víkendových akcích se snažíme o zapojení  historických motivů a různých 
psychosociálních  dovedností.  Děti  tak  budou  lépe  připraveny  na  vstup  do 
„velké“ společnosti.

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

11 1 6 0 18

    Přehled oddílů: 

Název oddílu 

/ družiny
Zaměření

Počet 

osob

Pravidelnost 

schůzek

Počet 

schůzek / 

rok

M3
Hry, tábornické 

dovednosti, první 
pomoc, písničky, 
rukodělná činnost

12 1x týdně 10

KIV Vedení skupiny 7 1x měsíčně 41

    Členské příspěvky a způsob jejich vybírání

Děti a instruktoři do 18 let: 200 kč 1x za pololetí školního roku,
Vedoucí platí 50 Kč 1x za pololetí školního roku.

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

500,- Kč 18 x  10,- Kč Kč 680 ,--

Členský příspěvek odeslán dne: 12/03/2007 na účet ústředí KONDORa
Pod variabilním symbolem :     131
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   Přehled činnosti skupiny

   Tábory letní
Místo konání Počet dnů Počet dětí

Letní tábor – Dolní Loučky 16 10

   Tábory ostatní
Místo konání Počet dnů Počet dětí

Zimní tábor - Hartmanice 7 10

   Prezentace M3 - KONDORa
Místo konání Počet dnů Počet dětí

Veletrh volnočasových aktivit – Praha 12 2 cca. 350 
Karneval – Praha 12 1 cca. 80
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   Ostatní skupinové a oddílové akce
   Jednodenní akce

Počet 
akcí Název akce Náplň akcí Počet 

účastníků
5 Skupinový výlet Turistika, příroda, sport, 38

1 Proud Zážitková pedagogika 10

1 Akce P Historie Hl. m. Prahy 9

1 Sázava 06 Vodní turistika 6

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

Délka 
akce Název akce Náplň akcí Celkem - 

účastníků
1 4 Bolatice 2006 Historie, sport, ekologie 8

1 3 Olympiáda sport 7

1 5 Peklo na divokém 
západě Koně, sport, turistika, 8

1 3 Vánoční besídka Vánoční zvyky, sport, 
ekologie, 8

1 3 Třemošnice 2006 Sport, turistika, historie 4

1 3 Sraz 2006 Sport, výlety, 14

1 3 Překvapení M3 Sport, výlety, 9

1 2 Přespání v klubovně Sociálně psychologické hry 9

   Školení vedoucích a instruktorů
Počet Délka Název školení Pořadatel celkem -  účastníků

1 1 Předtáborové školení M3 4
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   Zpráva o hospodaření skupiny:

Příjmy (Výnosy) Částka za rok
2006 2007 2008

Členské příspěvky Kč 3 600,-- Kč 4 000,-- Kč 4 500,--

Dotace a dary ze státního rozpočtu (MŠMT) Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 10 000,--

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

MČ PRAHA 12 Kč 10 000,-- Kč 15 000,-- Kč 15 000,--

MHMP Kč 45 000,-- Kč 55 000,-- Kč 60 000,--

Dotace a dary od dalších subjektů Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Příjmy z podnikání a pronájmů Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Účastnické poplatky za akce (tábory atd.) Kč 115 401,-- Kč 140 000,-- Kč 150 000,--

Ostatní příjmy Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

CELKEM: Kč 174 001 ,-- Kč 214 000,-- Kč 239 500,--

Výdaje (Náklady) Částka za rok
2006 2007 2008

Mzdové náklady /OPPP Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Nájemné za prostory pro činnost Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Náklady na energie a teplo Kč 18 619,-- Kč 20 000,-- Kč 20 000,--

Náklady na údržbu prostor pro činnost Kč 9 358,5,-- Kč 10 000,-- Kč 20 000,--

Tábornické a sportovní vybavení Kč 11 996,-- Kč 5 000,-- Kč 20 000,--

Náklady na školení a vzdělávání Kč 0,-- Kč 12 000,-- Kč 10 000,--

Investice Kč 0,-- Kč 0,-- Kč 0,--

Výdaje na pořádání akcí (tábory atd.) Kč 120 455,5,-- Kč 150 000,-- Kč 150 000,--

Jiné výdaje

Jiné výdaje – bankovní poplatky Kč 2 152,-- Kč 2 500,-- Kč 3 500,--

Jiné výdaje – ostatní provozní režie Kč 3 334,-- Kč 4 500,-- Kč 8 000,--

CELKEM: Kč 165 915,-- Kč 204 000,-- Kč 231 500,--
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    Zpráva revizora skupiny

S  radostí  je  třeba  konstatovat,  že  po finančí  stránce byl  loňský  rok  zase  o 
poznání  klidnější,  než  roky  předchozí.  Je  potěšující,  že  v  rámci  skupiny  je 
věnována  hospodaření  a  účetnictví  velká  pozornost  a  pokud  se  přeci  jenom 
objeví nějaký problém, je snaha jej řešit ihned, neboť i z malých problémů, 
pokud se včas neřeší, se mohou stát probémy velké. I v loňském roce bohužel 
občas docházelo ke zpožďování dodávání vyúčtování. Je třeba si uvědomit, že 
pro organizátory nekončí akce rozchodem účastníků do svých domovů, ale až po 
odevzdání  řádně  provedného  vyúčtování.  Jinak  je  potřeba  říci,  že  Revizní 
komise Kondora objevila při kontrole vyúčtování dotací za rok 2006 jen několik 
málo menších chyb, které bylo možné ve velmi krátké době opravit. Nelze než 
si  přát,  aby  současný  trend  pokračoval  i  v  příštím  roce  a  vzpomínky  na 
Modřanskou Trojku jako skupinu s katastrofálně vedeným účetnictvím, bledly 
minimálně stejnou rychlostí, jako v roce letošním.

    Razítko skupiny:  Podpis hospodáře: Podpis revizora:
                                                                   Petr Žebrák                              Petr STAŘECKÝ 

Modřanská trojka, org. KONDOR, www.m3.wz.cz, infom3@centrum.cz



  
   Zástupci skupiny:

Vedoucí skupiny - DANIEL SUCHÁNEK - 776875396 / DANM3@CENTRUM.CZ 

Hospodář - PETR ŽEBRÁK - 724162447/ DOKTORM3@CENTRUM.CZ 

Člen vedení - MAGDALENA SUCHANKOVÁ - 775028179/ MAGDAM3@CENTRUM.CZ 

Revizor - PETR STAŘECKÝ - 608125308/ PANDAM3@CENTRUM.CZ 

 

   Závěrečné shrnutí
Vždy  na  začátku  roku  si  sednu  k  počítači  a  přemýšlím  nad  tím,  jak  jsme 
společně prožili rok minulý. Jaký byl pro mě osobně, jaký byl pro skupinu, jaký 
byl pro její vedoucí, jaký byl pro její děti. Každým rokem je to těžší a těžší. 
Pokaždé uplyne tak rychle, že ani nestačím zaregistrovat, že už je za námi. 

V  minulém  roce,  stejně  jako  v  těch  předchozích,  jsme  uspořádali  dětský 
karneval  pro  děti  a  jejich  rodiče  ze  sídlištní  zástavby  Prahy  12.  Na  něm 
vystoupila  mladá  a  nadějná  zpěvačka  a  karnevalem  prováděl  televizní 
moderátor. Karnevalu se zúčastnili zhruba 150 lidí, a my již plánujeme další. 
Týden  na  to  jsme  v  té  samé  škole  uspořádali  divadelní  festival  VEPŘovy 
Modřany, kterého se zúčastnily amatérské soubory z Modřan, ale také jeden z 
DDM Jižní  město.  Festival  měl  úspěch,  a  tak  jej  za  dva  roky  budeme  opět 
připravovat. 

Následovaly hory, které se konaly na Šumavě, v Hartmanicích. Sněhu bylo všude 
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dost a tak jsme měli o zábavu postaráno. 

Někdy v době po horách jsme začali řešit s městskou částí umístění osoby pro 
výkon obecně prospěšných prací k nám do skupiny. Vše se nakonec zdařilo, a my 
tak mohli využít potenciál k tomu, aby o prázdninách zkrášloval klubovnu a její 
bezprostřední okolí. Také jsme využili jeho grafické schopnosti na úpravu stěn 
na záchodě a dveřích. 

V  květnu  skupina  navštívila  lanové  centrum Proud  ve  Vysočanech,  kde  jsme 
prožili nezapomenutelný program. Těchto aktivit bychom se rádi zúčastňovali i 
nadále,  protože  zážitková  pedagogika  dnes  vládne  téměř  v  každém  odvětví 
lidské práce. 

Nastalo léto, a my jsme odjeli na Vysočinu, kde jsme trávili šestnáct dní jako 
družina Robina Hooda. Zde jsme opět navštívili bezpočet měst, jako Pelhřimov, 
Humpolec,  Tišnov,  Blansko,  Sloup  a  jeho  jeskynní  systémy a  mnoho dalších. 
Neměli jsme se špatně, byla spousta sluníčka, legrace a dobré nálady. 

S novým školním rokem jsme se museli rozloučit s některými členy Kolektivu 
vedoucích a instruktorů, protože jejich práce nebyla téměř žádná, a my jsme 
tak  vynakládali  energii  navíc.  S  nimi  jsme  však  stále  v  kontaktu,  a  když 
potřebujeme pomoct, můžeme se na ně kdykoliv obrátit. 

Na závěr roku jsme navštívili naše přátele v Bolaticích, kde jsme zachraňovali 
lidstvo  před  hrozbou plutonia.  Po  stopách plutonia  se  vydaly  tři  světoznámé 
novinové deníky. Nakonec se jim včas podařilo plutonium nalézt, a bezpečně 
předat agentům.

Co říct na závěr? Přístupy na naše internetové stránky narůstají, vydáváme stále 
skupinový časopis Nový Vepř, stále máme problémy s klubovnou a katastrem 
nemovitostí, potýkáme se s nedostatkem dětí, vedoucích, financí. Ale i přes toto 
všechno žijeme a budeme žít dál. 

     Na úplný závěr bych chtěl poděkovat svým vedoucím a instruktorům, kteří 
jsou tak moc potřební pro práci s dětmi. Mnohokrát jsem se na ně obracel s 
prosbou a vždy mi vyšli vstříc. Také bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří nám 
jakýmkoliv  způsobem  pomáhali,  ať  už  odvozem  věcí  na  akce  a  z  nich, 
kopírováním, půjčením  vybavení, či jen radou. Bez nich by nám vše šlo hůře. 

    Také chci poděkovat všem dárcům, sponzorům za všechny dary, které jsme 
obdrželi v roce 2006. 

Děkujeme. 

   Razítko skupiny Podpis vedoucího
                                                                                              Daniel SUCHÁNEK

Verze 28.2.2007, by © Hop
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   SPONZOŘI A DÁRCI

. . . . . 

 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA Prahy

     MČ PRAHA 12

ČESKÝ ROZHLAS 

NESTLÉ

OBI

ČESKÁ SPOŘITELNA

FEDE

BESIP

MODŘANSKÝ BIOGRAF

PRAŽSKÁ TEPLÁRENSKÁ

PFIZER 

AUTOADÁMEK

AUTOTRIO MODŘANY

STUDIJNÍ CENTRUM BASIC

FALCON

HKE

PRIMA TV

NOVÝ KOMIKS

SPEED PRESS

. . . . . 
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