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Sídlo a údaje o skupině: 

 
U Spořitelny 69 
Praha 12 – Modřany 
143 00  
 
IČO: 70864101 
 
Číslo účtu: 6347530227/0100 
 

Využívané prostory 

 v majetku skupiny 

 
Klubovna: 
U Spořitelny 69 
Praha 12 – Modřany 
143 00  
 
V roce 2010 jsme pouze doopravili prostory u záchodu a kuchyňky 

 

 pronajaté 

 
Loděnice: 
U Spořitelny 69 
Praha 12 – Modřany 
143 00  
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Zaměření skupiny a jednotlivých oddílů: 
      
Skupina Modřanská trojka pokračuje ve stopách svých zakladatelů. Snaží se, aby děti zejména ze 
sídlištní zástavby městské části Praha 12 trávily aktivně a účelně svůj volný čas. V posledních letech 
na akce Modřanské trojky jezdí stále více dětí z jiných částí Prahy. 
 
 
 
 Skupina Modřanská trojka již několik let nemá rozdělení na oddíly, a tak funguje ona sama jako 
jeden oddíl. 
     Ke své práci s dětmi a mládeží využívá zážitkovou pedagogiku a peer prvek. Schůzky se konají od 
září 1x týdně. O víkendech, minimálně jednou měsíčně, vyrážíme za svými výpravami mimo hlavní 
město Prahu, o jarních prázdninách trávíme jeden týden na horách, o letních prázdninách dva týdny 
na táboře pod stany. 
 
 

Členská základna 

 
Počet členů skupiny 

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

13 3 6 2 24 

 
Přehled činnosti: 

Název oddílu, družiny Zaměření Počet 

osob 

Pravidelnost schůzek Počet schůzek / 

rok 

M3 – 1.družina Hry, tábornické 
dovednosti, 

první pomoc, 
hudba, 

rukodělná 
činnost 

7 1x týdně, 90 minut 42 

M3 – 2.družina Hry, tábornické 
dovednosti, 

první pomoc, 
hudba, 

rukodělná 
činnost 

6 1x týdně, 90 minut 25 

KIV Vedení skupiny 11 1x měsíčně, 2 hodiny 10 

DRD Dračí doupě, 
fantasy 

5 1x týdně, 3 hodiny 35 

 
 
 
 
 
 



 

- V - 

 



 

- VI - 

Přehled činnosti skupiny 
 
Tábory letní  

Místo konání Počet dnů Počet dětí / celkem 
osob 

Letní tábor 2010,  Rejštejn 16 22 / 30 
 
Tábory ostatní 

Místo konání Počet dnů Počet dětí / celkem 
osob 

Zimní tábor 2010, Desná v Jizerských h.       
horách 

7 18 / 21 
 
Ostatní skupinové a oddílové akce 
 
Jednodenní akce 

Počet 
akcí 

Název akce 
(oddílový výlet, skupinová 

akce, karneval atd.) 

Náplň akcí Počet účastníků 
celkem -  

skupiny / oddílu 

8 Jednodenní akce Sport, turistika, příroda, historie 87 

 
Víkendové  a vícedenní akce (2 – 6 dnů)  

Poče
t akcí 

Délka 
akce - 

dny 

Název akce 
(oddílový výlet, skupinová 

akce, slet, atd.) 

Náplň akcí celkem -  
účastníků 

4 3 dny Třídenní akce Sport, turistika, příroda, 
historie 

45 

1 5 dnů Dostihy & Sázky, Nový Bor Sport, turistika, příroda 13 

 
Akce pro veřejnost 

Počet  Délka  Název akce 
 

Pořadatel celkem -  
účastníků 

1 1 den Dětský Karneval  Modřanská trojka 100 

1 1 den Den otevřených dveří Modřanská trojka 25 

1 1 den Putování za čarodějnicí Agátou Modřanská trojka + KC 
Praha 12 

150 

1 1 den Veletrh volnočasových aktivit Praha 12 800 

 
Školení vedoucích a instruktorů 

Poče
t  

Délk
a  

Název školení 
 

Pořadatel celkem -  
účastníků 

1 3 dny Hlavní vedoucí letního tábora DDM Karlínské spektrum 2 

1 6 dnů Zdrsem – kurz 1. pomoci Prázdninová škola Lipnice 1 

1 3 dny CVVZ 2010 Chrudim o.s. Altus  7 
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Zpráva o hospodaření skupiny: 

 
Příjmy (Výnosy) Částka za rok 

 2010 2011 2012 

Členské příspěvky 7 200,- 7 500,- 7 500,- 

Dotace a dary ze státního rozpočtu (MŠMT) 21 902,- 20 000,- 20 000,- 

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

   

MHMP 30 000,- 30 000,- 30 000,- 

MČ Praha 12 17 000,- 12 000,- 15 000,- 

Dotace a dary od dalších subjektů ……………    

Dan Suchánek 15 000,-   

Občanské sdružení plán B 15 000,-   

Barbora Tůmová 13 500,-   

Jiří Levrinc 10 000,-   

Iva Otevřelová 6 000,-   

Příjmy z podnikání a z pronájmů……………..    

Pronájem vybavení 2 690,- 2 500,- 3 000,- 

Účastnické poplatky za akce (tábory atd.) 112 465,- 125 000,- 130 000,- 

Ostatní příjmy (Brigády, přeplatky, úroky...) 6 552,- 3 000,- 3 000,- 

CELKEM 257 309,- 225 000,- 233 500,- 

 
Výdaje (Náklady) Částka za rok 

 2010 2011 2012 

Mzdové náklady /OPPP 0,- 0,- 0,- 

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

Náklady na energie a teplo 10 533,- 
 

10 000,- 10 000,- 

Náklady na údržbu prostor pro činnost 8 131,- 12 000,- 15 000,- 

Tábornické a sportovní vybavení 22 485,- 15 000,- 15 000,- 

Náklady na školení a vzdělávání 8 558,- 12 000,- 15 000,-  

Investice ( nad 40 000,- Kč/kus nebo staveb.) 0,- 0,- 0,- 

Výdaje na pořádání akcí (tábory atd.) 168 411,- 160 000,- 165 000,- 

Jiné výdaje (bankovní poplatky, poštovné) 8 268,- 8 000,- 8000,- 

Jiné výdaje(Propagace-letáky, web) 19 743,- 12 000,- 15 000,- 

Jiné výdaje(Potraviny, služby, drobé kanc. 
potřeby....) 

2 364,- 2 000,- 2 000,- 

CELKEM 248 493,- 231 000,- 245 000,- 
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Zpráva revizní komise: (k hospodaření a činnosti skupiny) 

Letošní rok byl opět ve znamení tolik požadované finanční stabilizace. Vedle členských  
příspěvků obdržela skupina i několik sponzorských darů a v neposlední řadě i dotace a to jak 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, tak od  Magistrátu hlavního města Prahy a 
Městské části Praha 12. Tyto dotace byly použity především na pokrytí částí nákladů akcí, čímž 
se tyto akce stávají cenově přijatelnější a dostupnější pro širší okruh zájemců, dále pak na 
školení vedoucích, které rozšiřují jejich odborné vědomosti a k dále k pořádání několika 
společenských akcích pro širokou veřejnost. V závěru roku pak byly tyto dotace řádně 
vyúčtovány. 
V červnu tohoto roku proběhla ve skupině kontrola ze strany Kontrolní a revizní komise 
Kondora. Ta konstatovala určité nedostatky formálního charakteru ve vedení účetnictví a vydala 
doporučení k jejich nápravě. Na jejich základě pak v druhé polovině roku 2010 došlo k drobné 
úpravě technologie vedení účetnictví. Zároveň byla konstatována nutnost těsnější spolupráce 
mezi hlavním vedoucím skupiny, skupinovým hospodářem a revizorem. Tento úkol přetrvává i 
do roku 2011.  

 
 
 
 
 
 

 
 
Razítko skupiny:    Podpis hospodáře:   Podpis revizora: 
 
 

Zástupci skupiny: 
 
Funkce Jméno a příjmení Kontaktní spojení / telefon 

Vedoucí skupiny Daniel Suchánek, DiS. dan@mtrojka.cz / 777 785 423 

Hospodář František Žemlička fanda@mtrojka.cz / 724 212 105 

Členka vedení Eva Křenková, DiS. eva@mtrojka.cz / 777 036 205 

Člen vedení Tomáš Hrubant zip@mtrojka.cz / 605 102 562 

Revizor Petr Stařecký revizor@mtrojka.cz / 608 125 308 
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Závěrečné shrnutí 
 
     Letošní rok je vlastně rokem výročním. Zejména pro mě. Píši svou desátou, jubilejní výroční 
zprávu v organizaci, kde jsem od svých dvanácti let. Tehdy jsme si veškerý inventář nosili na 
zádech, a co si kdo neodnesl, to neměl. Dnes je doba jiná, vše se řeší autem, stany a spací pytle 
se vyrábějí ze stále lepších, odolnějších a lehčích materiálů, krosny toho také více vydrží a já si 
říkám, kde je ten posun netechnologický. Je v nás lidech, kteří o víkendech jezdí s „cizími“ dětmi 
na výlety? Je v lidech, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na chodu našich oddílů, skupin a 
vlastně celé organizace KONDOR?  
 
     Jistě, všichni dospíváme, stárneme, procházíme si různými životními obdobími, někdy jsme 
dole a někdy zase nahoře, jak zpívají klasici. Mnohdy řešíme, jestli to či ono jsme udělali dobře 
nebo špatně, jak by to řešili naši předchůdci, kteří nám dali základ, který „jen“ dále rozvíjíme. 
Každý z nás, kdo v Modřanské trojce pracuje, si několikrát prošel nebo projde fází určité 
stagnace, která je podobná existenční krizi kolem třicátého roku, kdy určitým způsobem 
bilancujeme. Má to smysl, proč to dělám, proč víkendy netrávím s rodinou, kamarády ze školy, 
proč jezdím pryč, starám se o jiné? Proč Proč Proč?  
 
     Je to určitá forma realizace, spojená s formou altruismu a určitého hodnotového nastavení, že 
Já jsem něco získal, a tak to MUSÍM / CHCI / MŮŽU předat dál. Nikdo z nás si ale neuvědomuje, 
že důležité, opravdu důležité, je být tady pro naše děti, být jim k dispozici, když řeší nějaké 
trable ve škole, s kamarády, první vztahy, rodinu. My jsme ti, kteří dávají dětem určitou formu 
náhledu na řešení mnoha problémů, my jsme ti, od koho mohou, stejně jako od svých rodičů, 
odkoukat to, jak se můžeme, musíme a také nemusíme chovat. Stejně si každé dítě udělá to, co 
chce. Ale my jsme u toho. Můžeme je sledovat, jak prožívají svůj první zážitek, ať už dobrý nebo 
špatný. Příště už to udělá jinak. Je to něco krásného být u toho 
a vlastně u toho nebýt.  
 
     Mnoho z nás to nevydrželo a nevydrží, a já to nikomu nemám za zlé. Takový je život. Každý  
o tom svém rozhodujeme sami. 
 
     Je to práce těžká, stejně jako jakákoliv jiná práce s lidmi. Musíme být neustále ve střehu, 
hlídat sebe sama vnitřně, i děti naprosto veřejně. Je to práce, která nemá zastání, která „nic“ 
nepřináší (myšleno finanční zisk) a je to práce, která je zvláštní. 
 
     Všem, kteří se mnou tvrdě celý rok pracovali a dřeli, kteří se vnitřně hlídali a hledali, kteří 
neměli zastání, kterým nic finančního nepřinesla a kteří jsou zvláštní, moc děkuji.  
 
„Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.“ 

/Antoine de Saint - Exupéry- Malý princ/ 
 
 
 

 
 
 
 

                                                    razítko skupiny a podpis vedoucího 
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Děkujeme 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


