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Slovo	  úvodem:	  
	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Rok se sešel s rokem a tak jsme měli možnost zažít spousty zábavy, zážitků ale 

i učení se Spolkem. Jako každý rok jsme pořádali letní tábor tentokrát na téma 

Asterix a Obelix na tažení Bezdružicko-Galském. Mezi další každoroční akce plné 

zábavy, poznání ale i výuky můžeme zařadit vandr, cyklo tábor nebo lyžařský výcvik. 

Pro všechny z nás kteří nikdy nejsou se spolkem dostatek času jsme pořádali 

víkendové akce jako třeba den dětí v parku Mirakulum, koupací odpoledne nebo letos 

pro změnu Bruslení a besídka ve znamení Mikuláše.  

Zkrátka zábavy bylo tolik, že ji snad nejde ani popsat slovy. Jsme rádi a 

děkujeme všem, kteří v roce 2014 s námi vyrazili, posílají své děti nebo nás „jen“ 

podporují v našich aktivitách.  
 

Vaše vedoucí a přátelé. 
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Představení	  občanského	  sdružení:	  
	  
Název sdružení: Spolek přátel Bezdružic (zkrátka „SpB“ nebo „Spolek“)  

Sídlo: Ostrovského 3184/38a, 150 00 Praha 5 

Vznik v roce: 1995 

IČO: 631 13 597 

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

Kontakt: spb@spolek.eu, +420 731 056 697 

Internetové stránky: www.spolek.eu 

Bankovní spojení: 107-9309080257/0100 (Komerční Banka. Štefánikova, Praha 5) 

 

Poslání: 
	  

Spolek přátel Bezdružic je dobrovolným nepolitickým občanským sdružením, 

které si klade za cíl přispívat k poznávání Čech, k ochraně přírodních a kulturních 

hodnot. Za tímto účelem sdružení pořádá dětské tábory, výlety, volnočasové akce a 

jinou osvětovou činnost. Pečuje o praktický a teoretický rozvoj svých členů, 

svěřených dětí a mládeže. 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. Nabízíme příležitost k aktivní formě vyžití, 

získání nových zkušeností, samostatnosti a navázání nových přátelství. Členové SpB 

pečují o svěřený majetek a dbají na kontinuitu prospěšné činnosti 
 

Organizační struktura: 
Orgány sdružení jsou:  

a/ shromáždění členů – nejvyšší orgán 

b/ výbor – statutární orgán 

c/ vedení akce 

d/ revizoři účtů 
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V roce 2014 mělo sdružení 25 členů, kteří působili jako odborní vedoucí na 

jednotlivých akcích. Zorganizovaných akcí se v roce 2014 zúčastnilo více jak 120 
dětí. Shromáždění členů svolává výbor minimálně jednou ročně, aby zhodnotilo 

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

pro další rok své činnosti. Členové výboru s mandátem do výroční schůze v roce 

2017 zastávají tyto funkce:  
 

•předseda (Ing. Antonín Krejčík) 

•místopředseda (David Kavan) 

•hospodář (Ing. Barbora Kafková) 

•pokladník (Kristýna Cílková) 

•koordinátor (Johana Přibíková) 

 

Členové výboru se schází dle konkrétních potřeb. Výbor vždy pověřuje vybrané 

členy vedením jednotlivých akcí. Ti pak přebírají odpovědnost a kompetence 

svěřených funkcí. Sdružení má dva revizory účtů, volené členy sdružení. Ti kontrolují 

průběžně stav hospodaření sdružení. 
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Činnost	  sdružení:	  
	  

Občanské sdružení Spolek přátel Bezdružic se snaží co nejaktivněji podílet na 

rozvoji volného času dětí a mládeže zejména z Prahy. Je realizátorem mnoha akcí, 

které mají za cíl nabídnout účastníkům sportovní, kulturní a přírodní vyžití volného 

čas. Snahou je také přispívat k poznání západních Čech, kde se pravidelně konají u 

města Bezdružice letní stanové tábory. SpB zde udržuje a spravuje svoji táborovou 

základnu a veškeré materiální zabezpečení pro chod a zázemí všech akcí a letních 

táborů, které se zde konají po celou dobu letních prázdnin již více jak dvacet pět let. 

Snažíme se o rozvoj kreativity, poznání a samostatnosti dětí a mládeže. 

K letním třítýdenním táborům sdružení organizuje také zimní lyžařské výcviky 

v době jarních prázdnin Prahy 1-5, Cyklotábor na kolech ale i pěšky v době 

podzimních prázdnin a příležitostně i víkendové, jednodenní akce a sportovní turnaje 

napříč celému roku.  
 

Činnost Spolku je závislá na dobrovolné práci členů, kteří veškeré akce 

organizují, zabezpečují a sami se jich účastní jako vedoucí bez nároku na mzdu nebo 

odměnu, navíc ve svém volném čase nebo o dovolených. Poplatky za pořádané akce 

držíme na úrovni nezbytných nákladů, aby byly dostupné všem.  
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Aktivity	  roku	  2014:	  
	   	  

Akce pořádané SPB se odvíjejí od plánu akcí na daný rok. Pro rok 2014 jsme 

organizovali tyto akce: 
 

• Lyžařský a snowboardový výcvik (Deštné v Orlických horách), poplatek 3.670 Kč 

Lyžařské pobyty pořádáme již od roku 2000. Společně vyrážíme na různá místa 

českých hor, poznáváme tak stále nova zimní střediska vhodná pro lyžařský výcvik 

malých i velkých, lyžařů i nelyžařů a samozřejmě i snowboarďáků.  

Po nepříjemných problémech a zjištění že naše domluvené ubytování je kvůli 

neplacení bez elektřiny se nám na poslední chvíli podařilo zajistit ubytování právě 

v deštných horách. I přes velmi malé množství sněhu jsme si jak výuku tak i 

doprovodný program velmi užili a všichni jsme se vraceli s úsměvem na tváři a 

hlavou plných krásných vzpomínek. 
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• Vandr (Český ráj), poplatek 550 Kč 

Letos to byl již 3. ročník akce vandru se spolkem. Každý rok se snažíme 

hledat nová místa k prozkoumání a poznání spousty skrytých krásných míst naší 

republiky.	   Tento ročník nás zavedl do Českého Ráje, kde jsme objevovali krásy 

CHKO a mnoho dalších. 

 

 

• Čarodějnický rej (Praha) - Ve spolupráci s rodinným centrem Smícháček 

Nová odpolední akce pořádána ve spolupráci s rodinným centrem Smícháček 

v den pálení čarodějnic pro děti i rodiče, která se letos konala v Praze na Věnečku.  

Děti i rodiče si užili jak samotné pálení čarodějnic, tak například opékání buřtů 

nebo různých zábavných doprovodných her. 
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• Den dětí v parku Mirakulum (Milovice), poplatek 300 Kč 

Jedna z jednodenních víkendových akcí nás zavedla do dětského parku 

Mirakulum. Den dětí byl u nás ve znamení vyřádění a objevování prostor parku. 

Navštívili jsme místní mini Zoo, skákali jsme na trampolíně, prolézali podzemní tunely 

s baterkou nebo jsme objevovali tajné komnaty místní pevnosti  

 

• Letní dětský tábor (Bezdružice), poplatek 4.280 Kč - 3 týdny, 2.500 Kč - 1 týden pro 

děti předškolního věku. 
  Hlavní akce spolku je stále třítýdenní stanový letní stanový tábor u obce 

Bezdružice na Tachovsku. Letošní tábor byl zaznamenán jako 19 letní stanový tábor 

pořádaný Spolkem Přátel Bezdružic. Tábor trval krásných 22 dní s tématikou Asterix 

a Oblelix na tažení Bezdružicko-Galském. Děti bojovaly o získání nadvlády na Gálií a 

osvobození od římanů. Přičemž také pomáhaly s chodem tábora jako takového. 

Nejmladších účastníků bylo tolik, že k nám zavítali jak první tak i poslední týden, 

nejen, že přinesou vždy dobrou náladu na tábor ale také se snažili dostat co největší 

část Gálie pro sebe.  
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• CykloNecyklo (Lomy u Kunžaku), poplatek 2.400 Kč 

Jedna z dalších pravidelných akcí o podzimních prázdninách nás letos 

zavedla na stopu Járy Cimrmana. Jedna půlka zkoumala okolí pomocí svých 

vlastních nohou, druhá část využívala kolo. Navštívili jsme památní železniční 

zastávku v Kunžak, podívali jsme se do aquaparku a objevili jsme spoustu 

zajímavých míst. 

 

 

• Koupací odpoledne (Praha - Čestlice), poplatek 360 Kč 

Jednodenní akce v Pražském aquaparku v Čestlicích. Před samotnou 

návštěvou jsme zavítali do průhonického Zámeckého parku. Při vchodu do 

aquaparku se děti už nemohly dočkat na tobogány, divokou řeku, vířivku nebo 

návštěvu rybiček. Zkrátka to byly to 3 hodiny zábavy, kdy se nikdo nezastavil.  
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• Bruslení + mikulášská Besídka (Praha – Nikolajka + Na věnečku), placeno 

z grantu Magistátu hlavního města Prahy 
Poslední letošní akce se výjimečně konala na Mikuláše. Nejdřív jsme 

navštívili bruslařskou plochu na Nikolajce, kde jsme se všichni vyřídili na bruslích. 

Následně jsme pokročovali o pár kroků dále do klubu Na Věneček kde se odehrávala 

Mikulášská nadílka. Dokonce k nám přišel sám Mikuláš, anděl a čert. Celá akce byla 

pro děti zdarma díky grantu od Magistrátu hlavního města Prahy.  
 

 

Z každé akce jsou na webu sdružení zápisy v kronice a fotografie. 

(www.spolek.eu). Každý se tak může podívat kde, co, kdy a kolik zábavy jsme měli. 

Členové sdružení jezdí na akce jako vedoucí ve svém volném čase, během své 

dovolené, bez nároku na mzdu nebo jinou odměnu.  	  
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Co	  důležitého	  se	  v	  roce	  2014	  ještě	  stalo...	  
	  

• Získali jsme finanční příspěvek od Magistrátu hlavního města Prahy na 

financování akce Bruslení a besídka ve výši 4.000 Kč.  Z daru jsme financovali 

vstup na bruslení, odměny pro děti, a občerstvení. Děkujeme za podporu děti si to 

velmi užily. 

• Obnovili a poskytli jsme novým i starým členům možnost podstoupit několik 

důležitých kurzů, díky kterým naše sdružení může fungovat tak jak funguje. 

Máme mezi sebou instruktory lyžování, snowboardingu, zdravotníky, certifikované 

hlavní vedoucí i lidi s kurzem pro účetnictví neziskových organizací.  

• Zaměstnanci ČSOB nám již po několikáté v červnu pomohli se stavěním táborové 

základy v rámci jejich dobrovolnického dne. Parta zdatných mužů i žen zapojilo 

své síly a díky tomu zvládli nejen postavit stany, postavit hangár ale i dokonce 

umýt a uklidit celou táborovou základnu. Všem patří velké poděkování.  

Web	  a	  propagace:	  
	  

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

aktuálním dění jsou dostupné na webových stránkách www.spolek.eu. Zde je možné 

najít jak informace o plánovaných akcí, tak také fotografie a zápisy z akcí 

uskutečněných. Dostupné jsou také výroční zprávy a další informace o sdružení.  

Jsme registrováni na portálu neziskovky.cz a vážíme si podpory naší činnosti 

ze strany  města Bezdružice. Informace o letním táboře jsou zveřejňovány v brožuře 

DDM „Mít kam jet“, na portálu www.cesketabory.cz a dalších. Informace o akcích 

současně vyvěšujeme ve školách a šíříme je mezi své přátele. Naším informačním 

kanálem je také Facebook.  

Velmi důležitou a nejlepší „reklamou“ jsou pro nás reference a doporučení od 

samotných účastníků námi pořádaných akcí, jejich rodin a kamarádů. 

WWW.SPOLEK.EU 
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Poděkování	  dárcům	  a	  podporovatelům:	  
	   	  

Rádi bychom zde poděkovali všem organizacím i jednotlivcům, kteří podpořili 

naši činnost finančními, věcnými dary nebo dobrovolnickou činností v roce 2014. 

Všechny prostředky byly, jsou a budou plně využity při naplňování poslání občanského 

sdružení. Děkujeme. 

• Magistrát hlavního města Prahy 

• Zaměstnanci firmy ČSOB	  
	   	  
	  

Zpráva	  o	  hospodaření	  za	  rok	  2014:	  
	  

Spolek přátel Bezdružic vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. V roce 2014 

bylo nutné ze zdrojů sdružení financovat několik plánovaných i neplánovaných investic a 

výdajů, z toho ty nejdůležitější: 

• Pohledávka u paní Kortusové 20.000Kč 

• Zdravotnické kurzy 1.600Kč 

• Kurzy hlavního vedoucího 3.600Kč 

• Provoz webu 1.597Kč 

 

Celkem se režijní náklady vyšplhaly na 9.735 Kč, nicméně šlo o výdaje, které 

byly nutné pro zajištění činnosti a obnovu vysloužilého materiálu. Zároveň je v částce 

zahrnuta soudně vymahatelná položka z lyžařského výcviku. Částka 20.000 Kč byla 

zaplacena jako záloha na ubytování s tím, že ubytování nebylo poskytnuto a bylo 

zrušeno týden před pořádanou akcí.  

Veškeré pořádané akce byly dobře rozpočtovány a skončily s vyrovnaným nebo 

přebytkovým hospodařením. V celkové sumě je kvůli potřebným investicím výsledek 

hospodaření za rok 2014 ztrátový ve výši 6.293 Kč. Ztráta bude kryta přebytkem z 

minulých let. Dlouhodobě se sdružení snaží o vyrovnané hospodaření.  Veškerý zisk je 

znovu použit na činnost a plnění poslání sdružení.  
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Příloha – stručný přehled příjmů a výdajů za rok 2014 

 

 

 

	  
	  

	  
	  

Zpracoval: David Kavan 

V Praze dne 28.3.2015 

 

Příjmy 448 646,74 
členské příspěvky 6 500,00 

poplatky za pořádané 
akce 438 121,00 

granty a dary 4 000,00 

úroky z banky 25,74 

Výdaje 454 940,00 
služby a materiál pro pořádané 
akce 442 758,00 

poplatky bance 2 447,00 

režie 9 735,00 

Výsledek hospodaření za rok 2014     -6.293 Kč	  


