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SLOVO ÚVODEM 

Rok 2007 byl pro občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic již 13. rokem 

existence a působení v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže. Navázali jsme na 

roky předchozí a pokračovali jsme v organizování akcí pro děti. Hlavní činností 

sdružení zůstává organizace letního stanového tábora v době letních prázdnin u obce 

Bezdružice. Díky zájmu o výlety všeho druhu k této aktivitě přibylo od roku 1997 

pravidelné konání lyžařského pobytu na horách v době jarních prázdnin Prahy 1-5 a 

od roku 2000 také cyklotábor na kolech v době podzimních prázdnin. V roce 2007 se 

uskutečnil i bruslovíkend v Praze, kdy jsme byli s dětmi bruslit na stadionu Nikolajka 

a poté jsme přespali v tělocvičně ZŠ Nepomucká na Praze 5. Pokud bude čas 

organizátorů a zájem dětí, chtěli bychom v této tradici pokračovat a případně 

uspořádat i další víkendové pobyty v Praze i okolí. 

Spolek přátel Bezdružic rozvíjí bohaté zkušenosti vedoucích a snaží se tak 

naplňovat své poslání. 

 

Tímto bychom rádi poděkovali všem našim sponzorům, organizacím i 

jednotlivcům, kteří podpořili naši činnost finančními či věcnými dary, nebo svými 

službami. Tyto prostředky byly, jsou a budou plně využity při naplňování poslání 

občanského sdružení. 
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PŘEDSTAVENÍ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

Název sdružení: Spolek přátel Bezdružic (SpB)  

Sídlo: Praha 5, 152 00, Högerova 686 

Vznik v roce: 1995 

IČ: 631 13 597 

Registrace u MV ČR: č.j. II/s-OS/1-27834/95-R z 8.8.1995 

Kontakt: spb@spolek.eu, 251810105, 731056697 

Internetové stránky: www.spolek.eu 

Bankovní spojení: 133759096/0300 (ČSOB, Praha 5, Arbesovo náměstí) 

 

Poslání: 

Spolek přátel Bezdružic je dobrovolným nepolitickým sdružením, 

které si klade za cíl přispívat k poznávání západních Čech, k ochraně 

přírodních a kulturních hodnot. Za tímto účelem sdružení pořádá dětské 

tábory, výlety, náborové akce a jinou osvětovou činnost. Pečuje o 

praktický a teoretický rozvoj svých členů, svěřených dětí a mládeže; svou 

činností k tomu vytváří potřebné organizační, materiálně-technické, 

odborné, informační, společenské a jiné předpoklady. 

Cílem občanského sdružení SpB je organizace volnočasových aktivit dětí a 

mládeže a poskytnout jim tak sportovní, přírodní i kulturní aktivity zejména v době 

školních prázdnin. Nabízí tak příležitost k aktivní formě vyžití, získání nových 

zkušeností a samostatnosti a navázání nových přátelství. 

 

Organizační struktura: 

Orgány sdružení jsou:  

a/ shromáždění členů 

b/ výbor 

c/ vedení akce 

d/ revizoři účtů 
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V roce 2007 mělo sdružení 24 členů, kteří působili jako odborní vedoucí jednotlivých 

akcí. Zorganizovaných výletů a táborů se v roce 2007 zúčastnilo celkem 106 dětí. 

Během 13 let působení SpB  jsme pracovali s více jak 320 různými dětmi. 

Shromáždění členů svolává výbor minimálně jednou ročně, aby zhodnotilo činnost 

sdružení v uplynulém roce, schválilo zprávu o hospodaření a vytyčilo si cíle pro nový 

rok své činnosti. 

Výbor je v současné době pětičlenný, volený shromážděním členů vždy na 3 roky. 

Členové výboru zastávají tyto funkce: předseda, místopředseda, hospodář, pokladník 

a koordinátor. Výbor se schází dle potřeby. V roce 2007 se sešel celkem pětkrát. 

Výbor pověřuje členy sdružení vedením jednotlivých akcí. 

Revizoři účtů jsou dva a kontrolují průběžně stav hospodaření sdružení. 

 

Občanské sdružení SpB je registrované v katalogu neziskových organizací vedeným 

Informačním centrem pro neziskové organizace (ICN). 

 

 

ČINNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

Občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic se snaží co nejaktivněji podílet na 

rozvoji volného času dětí a mládeže. Je realizátorem mnoha akcí, které mají za cíl 

nabídnout účastníkům sportovní, kulturní a přírodní vyžití. Snahou je také přispívat 

k poznání západních Čech, konkrétně okresu Tachov, kde se pravidelně koná u města 

Bezdružice letní stanový tábor. SpB zde udržuje a spravuje svoji táborovou základnu 

a veškeré materiální zabezpečení pro chod letních táborů, které se zde konají po 

celou dobu letních prázdnin již více jak dvacet let. Snažíme se o rozvoj kreativity, 

poznání a samostatnosti dětí a mládeže. Kromě letního třítýdenního tábora 

organizuje sdružení zimní lyžařský pobyt v českých horách v době jarních prázdnin 

Prahy 1-5, cyklotábor na kolech v době podzimních prázdnin a příležitostné 

víkendové akce během celého roku. 
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PROJEKTY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 

 Projekty na zajištění činnosti sdružení se odvíjejí od plánovaných akcí na daný 

rok. V roce 2007 jsme zorganizovali tyto akce pro děti a mládež: 

� Lyžařský pobyt – 10.-17.2.2007, Loučná nad Desnou, Jeseníky (cena 2 990,-Kč) 

� Letní tábor – 30.6.-21.7.2007, Bezdružice (cena 3 500,-Kč) 

� Letní tábor II. – 21.7.-11.8.2007, Bezdružice 

� Cyklotábor – 24.-28.10.2007, Nesvačily 

� Bruslovíkend – 1.-2.12.2007, Praha 

 Členové sdružení jezdí na akce jako vedoucí ve svém volném čase, bez nároku 

na mzdu nebo jinou odměnu. 

 Každý rok je potřeba finančně i materiálně zabezpečit jednotlivé akce. 

V minulosti jsme získávali granty od Ministerstva školství, Magistrátu hl.m. Prahy i 

městské části Prahy 5, které však jsou nyní určeny většinou pouze pro sdružení 

provozující pravidelnou činnost min. dvakrát do měsíce. Příjmy na akci tak musí 

100% pokrýt výdaje. Naší snahou do budoucna je pokusit se získat granty od jiných 

orgánů státní správy, pokusit se o získání darů či příspěvků z nadací a fondů a 

rozvinout spolupráci s podnikateli i individuálními dárci tak, abychom mohli poplatek 

za pořádané akce pro děti a mládež co nejvíce snížit. Dotace na jednotlivé projekty 

hodláme využít hlavně na krytí materiálních nákladů spojených s akcemi. 

 I přesto, že výsledek hospodaření sdružení je ziskový, veškeré peníze jsou 

opět vynakládány na obnovu majetku sdružení či na nezbytné náklady provozu 

sdružení. (viz zpráva o hospodaření) 

 

Plánované projekty pro rok 2008 : 

 

� Obnova dětské táborové základny - nákup nových stanových plachet, 

matrací a brutaru (celková výše odhadovaných nákladů 52 900,-) 

Pro pořádání letního tábora v roce 2008 bude nutné zakoupit nové stanové 

plachty (cca 15ks), ty budou vyměněny za stávající plachty, které jsou již značně 

opotřebované, děravé a tedy nevhodné pro další použití.  
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Stejně tak bude potřeba vyměnit staré nevyhovující matrace a koupit nové (cca 

15ks) a brutar na ohřev teplé vody, nutné k osobní hygienu i mytí nádobí 

Priorita: vysoká 

 

Účel Odhadovaná cena za kus Po čet ks Celkové náklady
Stanové plachty 2 360,00 Kč 15 35 400,00 Kč
Matrace 700,00 Kč 15 10 500,00 Kč
Brutar 7 000,00 Kč 1 7 000,00 Kč

Celkem 52 900,00 Kč  
Pozn. Odhadovaná cena za plachtu je odvozena od loňské pořizovací ceny 

 

Fundraisingové cíle : 

 

� Dlouhodobé: 

� Zajistit ekonomickou udržitelnost poskytovaných služeb 

� Zvyšovat kvalitu nabízených služeb, rozšiřovat portfolio 

� Získat co nejvíce finančních zdrojů (dárců) abychom snížili riziko 

závislosti (zejména ze státní správy, nadací a firemních dárců) 

� Zvýšit co nejvíce efektivnost fundraisingu, uvědomit si jeho důležitost – 

jasný plán, cíle apod.) 

 

� Krátkodobé: 

� Vyrovnané financování provozu (neztrátové) 

� Zajistit finanční prostředky pro realizaci plánovaných akcí projektů  

� Zvýšit informovanost veřejnosti o poskytovaných službách (PR) 

 

PROPAGACE A PUBLIC RELATIONS 

 Kompletní informace o aktivitách organizace Spolek přátel Bezdružic, o.s. a o 

aktuálním dění jsou dostupné na webových stránkách www.spolek.eu 

Informace o letním táboru jsou zveřejňovány v brožuře „Mít kam jet“ 

 



 8

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM A DÁRCŮM 

 Děkujeme všem dárcům a sponzorům za všechny věcné dary, za ochotu a 
přízeň naší organizaci!  
 
 
Věcné dary: 
Olympus s.r.o. – poskytnutí drobných reklamních předmětů jako odměny pro děti 
Staropramen a.s. – dtto 
DHL - dtto 
ZŠ Nepomucká – poskytnutí prostor  
Ladislav Kavan – práce a zajištění stavby sprchy na letním táboře 
firma Miroslav Dobrovský 

 

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2007 

 Celková zpráva o hospodaření je uvedena v příloze výroční zprávy. Zisk ve výši 

17.440, 24,- bude použit na pokrytí nezbytných provozních nákladů sdružení a zbytek 

vynaložen na nákup materiálu pro zajištění akcí v roce 2008. 

 Členové sdružení nejsou za svou práci pro sdružení nijak odměňováni. 

Průměrné provozní náklady jsou ročně ve výši 4.000,- 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Zpracovala: 

Vendula Prjachová – hospodářka SpB 

 

V Praze dne 18.3.2008 
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Příloha – Zpráva o hospodaření za rok 2007 

 
Stav účtu k 1.1. 2007 45 844,51 (včetně hor 2007 16.910,-  tj. 26.910 - 10.000 záloha) 
Stav účtu bez hor 2007 28 934,51
Stav hotovosti v pokladně k 1.1.2007 15 658,30
Celkem s horama 61 502,81
Celkem bez hor 44 592,81

Stav účtu k 31.12.2007 67 587,25 včetně 26.800,- platby hory 2008 ,minus záloha 20.000,-
Stav účtu bez hor 2008 60 787,25
Stav pokladny k 31.12.2007 1 245,80
Zůstatek celkem 62 033,05

Zisk za rok 17 440,24  (62.033,05 - 44.592,81,-)

Výnosy z činnosti v roce 2007 Suma Poznámka
Příspěvky 6 000,00
Lyžařský kurz 204,50
Turnaje 440,00
Letní tábor 19 007,00
Cyklotábor 108,00
Bruslo-víkend 0,00
Úroky z banky 57,74
CELKEM 25 817,24

Náklady z činnosti v roce 2007 Suma Poznámka
Poplatky bance 1 886,00
Nákup 2 plachet 4 720,00
Zřízení platební karty 200,00
Provoz webu 1 571,00
CELKEM 8 377,00

17 440,24 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2007

Příjmy v roce 2007 Suma Poznámka
Členské příspěvky 6 000,00 24x 250,-
Lyžařský kurz 116 370,00 z toho 26.910,-  přijato v roce 2006
Letní tábor 166 000,00
Cyklotábor 37 775,00
Bruslo-víkend 2 155,50
Připsaný úrok z banky 57,74
Mimořádné příjmy 440,00 za pořádané turnaje v minigolfu a bowlingu
Celkem výnosy 328 798,24

Výdaje v roce 2007 Suma Poznámka
Lyžařský kurz 116 165,50 z toho10.000,- zaplaceno v roce 2006 - záloha ubytování
Letní tábor 146 993,00
Cyklotábor 37 667,00
Bruslo-víkend 2 155,50
Poplatky bance 1 886,00
Zřízení platební karty 200,00
Náklady - 2 plachty 4 720,00
Provoz webových stránek 1 571,00
Celkem náklady 311 358,00

Rozdíl: p říjmy - výdaje 17 440,24 Cash flow za rok 2007

Zpracovala dne 9.2.2008 Ověřila:
Vendula Prjachová, hospodář SpB Barbora Kafková - revizor účtů  


