Cancák

č.1/09

Charakteristika účetní jednotky.
Velká rada i v uplynulém roce zahrnovala tři registrované kluby s právní
subjektivitou. Jeden z klubů s právní subjektivitou vlastní táborovou
základnu, pořízenou z vlastních prostředků klubu, táborovou základnu,
vybudovanou z prostředků dotace MŠMT předala velká rada do správy
TK Dakota . Velká rada má dále k dispozici pronajatou klubovnu v
Uherském Hradišti.

Občasník České tábornické unie – Chřibskokarpatské oblasti
Spojení na Velkou radu je : telefonické 576 013 167, mailové unie@wo.cz.

Úvodem.
V prvém čísle tohoto zpravodaje publikujeme výroční zprávy za
rok 2008 a Plán činnosti oblasti na rok 2009.

Činnost v roce 2008.
Hlavním úkolem oblasti bylo i v uplynulém roce vytváření podmínek pro
samostatnou činnost jednotlivých klubů , svolání oblastního sněmu a
uspořádání Oblastního kola Trampské PORTY. Na jednání sněmu
delegáti jednotlivých klubů nepodpořili návrh na pořádání společných
akcí klubů a nepodpořili ani návrh na vydávání jednotného oblastního
informačního zpravodaje. Velká rada se scházela pravidelně 1x
čtvrtletně. Administrativní úkoly jednotlivé kluby plnily v požadovaných
termínech.Tábornickou činnost v oblasti zajišťovaly jednotlivé TK. TK
KLETR se také prezentoval na regionální Bambiriádě v Uherském
Hradišti, připravil velkou výstavu o tábornickém a trampském hnutí
v našem regionu, zorganizoval turnaj v odbíjené JARNÍ SAKO a výstavu
neziskových organizací v Uherském Hradišti.Přehled klubových akcí je
publikován ve výročních zprávách jednotlivých TK.
.Organizační činnost velké rady byla zaměřena na pravidelnou činnost
tábornických klubů. Velká rada se scházela pravidelně na základě plánu.

Česká tábornické unie Chřibskokarpatská oblast.

.

Výroční zpráva za rok 2008

Právní norma : Organizační jednotka občanského sdružení ČTU.
Sídlo: Svatoplukova 288, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 65326024
Statutární orgány:
Náčelník velké rady:Leoš Maxa, Údolní 1541, 688 01 Uh.Brod
Místonáčelník VR: Jiří Drhlík,Gagarinova 6, 69141 Břeclav
Členové VR: Jana Nedvídková, Havlíčkova 68, 695 01 Hodonín
Lubomír Tomeček, Dukelských hrdinů 515, 686 01
Uh.Hradiště
Hospodář VR: Bohuslav Stránský, Svatoplukova 288, 686 01 Uh.
Hradiště
Revizor VR: Hana Hamplová, Lucemburského 229, 686 01 Uh. Hradiště

Systém informací oblasti byl delegáty oblastního sněmu odmítnut..
Velká rada vydala jen jedno číslo oblastního zpravodaje CANCÁK a
několik informačních bulletinů pro funkcionáře klubu Náčelnické listy.
KLETR vydal 12 čísel svého měsíčníku Kletrák a 25 čísel informníku. TK
KLETR má webovou stránku na které zveřejňuje i některé informace
oblasti – PORTA – oblastní kolo, Cancák a historii tábornictví. Svoji
webovou stránku vede i TK Dakota
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Členská základna . Stav členské základny činí 79 řádných členů..

3. výdaje za rok
pokladna:68.433,-

Vzdělávací činnost.
Velká rada neuspřádala v minulém roce žádnou vzdělávací činnost.

3. zůstatky k 31.12.2007
pokladna:412,50

Velká rada a občanská společnost. Z oblasti udržuje kontakt
s občanskou společností pouze TK KLETR. Ten opět prezentoval
tábornickou činnost na výstavě 30. dní pro neziskový sektor, získal dar
města pro podporu své činnosti a jeho zástupce s zúčastňuje práce
krajské komise NNO.
Oblast a krajská radě dětí a mládeže – SPEKTRUM . Doporučení
velké rady respektoval jen TK Kletr, který je řádným členem SPEKTRA.
Ostatní kluby na výzvu nereagovaly.
DHIM. V uplynulém roce se zvýšil DHIM oblasti o laminátor, řezačku na
papír a zařízení na hřebenovou vazbu.
Předpokládaný vývoj činnosti na příští období.
Důležitým úkolem dalšího roku bude Oblastní kolo PORTY, kde se na
základě loňského úspěchu pokusíme o jeho zopakování.
Leoš MAXA, náčelník

banka:76.211,-

celkem:144.644,-

banka:228,25

celkem:640,75

4. pohledávky k 31.12.2008 Dobropis OTTO Office
5. závazky k 31.12.2008

Osobní půjčka

6. aktiva k 31.12.2008 opravená o pohledávky
:2,522,75

2.382,5 00,-

a závazky

***************************************************************
Rozbor výnosů a nákladů.
1.Hlavní činnost, včetně HSV:

výnosy :14.430,15

náklady:41.075,-

2.Dotace:

výnosy:62.149,-

náklady:6.179,-

3.Členské příspěvky:

výnosy :9.920,-

náklady:4.660,-

Organizace neměla v uplynulém roce výnosy z příjmů, jež by zakládaly povinnost
k daňovému přiznání..

Bohuslav Stránský, hospodář

Vypracoval: 9.2.2009 Bob Stránský
Vypracoval: 9.2.2009 Bob Stránský

Zpráva revizní komise.

VR ČTU CHKO. Účetní uzávěrka za kalendářní rok 2008.
1.

zůstatky k 1.1.2008
pokladna:1.785,50

2. příjmy za rok
pokladna:67.060,-

banka:0

banka:76.439,15

Revizor zkontroloval účetní doklady i vedení účetní evidence a
konstatuje, že roční uzávěrka i doklady jsou v pořádku.

celkem:1.785,50

V Uherském Hradišti 9.2.2009

celkem: 143.499,15
Hana Hamplová, revizor
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Účetní uzávěrka za kalendářní rok 2008

Výroční zpráva TK Dakota za rok 2008

1.
1.

Právní norma:
ČTU-T.K.DAKOTA Uherský Brod. Datum vzniku:17.6.2004.
Právnická osoba-organizační jednotka. Údolní 1541, Uherský
Brod 68801
IČ:71227580

2.
3.
4.

2.

Statutární orgány:
Náčelník: Maxa Leoš, Údolní 1541, Uherský Brod
Zástupce náčelníka: Topič Pavel, Česká 4758, Zlín 5
Zástupce náčelníka-hospodář: Filip Tomáš, Moravská4781, Zlín 5
Revizorka: Musilová Lenka, Slobodova 1306, Bystřice pod
Hostýnem

5.
6.

zůstatky k 1.1.
pokladna 370,banka
příjmy za rok
pokladna 9.607,banka
výdaje za rok
pokladna 9.845,banka
zůstatky k 31.12.
pokladna 132,banka
pohledávky a závazky k 1.1.
* bez pohledávek a závazků
pohledávky k 31.12.
* bez pohledávek a závazků

356,73

celkem: 726,73

602, 96

celkem:10.209,96

368,77

celkem:10.213,77

590,92

celkem: 722,92

Rozbor výnosů a nákladů.

3. TK Dakota spravuje táborovou základnu- srub Dakota.
Spojení je: telefon 608751737, mail soelaxam@tiscali.cz
Počet platících členů v roce 2008 byl 44.
4. Činnost v roce 2008
V roce 2008 jsme jako klub pořádali několik akcí, jako Tábor
rodičů s dětmi, Oblastní potlach, Drakiádu, Zimní sáňkování.
Pro rok 2009 plánujeme další ročníky již tradičních akcí, kurz
obsluhy motorové pily a úspěšně rozběhnutý tábor rodičů
s dětmi.

1. Hlavní činnost
náklady: 4245,2. HSV.
výnosy: 859,88
3. Dotace, dary.
výnosy: 4350,4. Členské příspěvky. výnosy: 5000,-

náklady: 968,77
náklady: 5000

Česká tábornická unie – Tábornický klub
Hodonín

TEXAS

V Uherském Brodě: 8.2.2009

Výroční zpráva za rok 2008

Maxa Leoš- náčelník
Topič Pavel- místonáčelník
Filip Tomáš- místonáčelník, hospodář

Právní norma : Organizační jednotka občanského sdružení ČTU
Sídlo : ZŠ Vančurova 2, 695 04 Hodonín
IČ : 65744187
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Akce v Hodoníně :
- Výroční členská schůze (únor)
- Klubové schůzky (dle potřeby)
- Výlety na kole a kolečkových bruslích do okolí Hodonína
(průběžně)

Statutární orgány :
Vedoucí ORJ : Jana Nedvídková, Havlíčkova 68, 695 01 Hodonín
Hospodář ORJ : Blanka Piťová, Brandlova 107, 695 04 Hodonín
Revizor ORJ : Alena Šustrová, tř.Svobody 782, 763 02 Zlín
Charakteristika účetní jednotky :
T.K.TEXAS Hodonín má 12 platících členů, všichni jsou starší 18ti let.
Členská základna ne- má žádné pasívní členy, kteří neplatí členské
příspěvky.
V průběhu školního roku jsme využívali ke své činnosti klubovnu na ZŠ
Vančurova a táboro-vou základnu v Podkopné Lhotě na Zlínsku.
Spojení : telefonické 721 212 845, mailové – t.k.texas@email.cz

Předpokládaný vývoj činnosti pro další období

Činnost v roce 2008

V Hodoníně 6.2.2009

V následujícím období budeme stejným způsobem uskutečňovat
plánované akce, udržovat kontakty mezi sebou, pokusit se zvát na naše
setkání také další své známé a přátele – nečleny.

Stejně jako v loňském roce jsme převážně uskutečňovali společná
setkání v Podkopné Lhotě spojená s brigádnickou činností a výlety do
okolí. Realizaci plánovaných činností jsme přizpůsobili časovým možnostem členů tak, abychom udrželi vzájemný
kontakt, což se nám celkem podařilo. K prezentaci klubu jsme na výstavu k 40. výr. ČTU
připravili podklady na svůj panel.
Akce v Podkopné Lhotě :
- Otvírání studánky (duben)

-

-

Jana Nedvídková, vedoucí
Blanka Piťová, hospodář

Česká tábornická unie - Tábornický klub TEXAS
Hodonín
Účetní uzávěrka za kalendářní rok 2008

1. Zůstatky k 1.1.2008

-

čištění a péče o studánku
čištění potoka až k prameni
úklid na táborové základně
Jarní brigáda (květen) - Sněm oblasti (zajištění a příprava
obědů pro delegáty sněmu)
Čištění lesa v nejbližším okolí a kosení louky
Společná dovolená, rodinné dovolené (červenec, srpen)
Setkání s přáteli (září) turistická vycházka do okolí,
sportovní turnaj, táborák,
pozorování noční oblohy, …
Podzimní létání (listopad) - výroba a vypouštění balónu
z hedvábného papíru, drobné opravy, úklid před zimou
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pokladna : 2.678,00

banka : 2.670,12

celkem :

5.348,12

2. Příjmy za rok 2008
pokladna : 3.850,00

banka :

3,16

celkem :

3.853,16

celkem :

5.374,00

3. Výdaje za rok 2008
pokladna : 4.180,00

banka : 1.194,00

4. Zůstatky k 31.12.2008
pokladna : 2.348,00
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banka : 1.479,28

celkem : 3.827,28

Státní dotace v uplynulém roce nebyly čerpány.

5. Pohledávky a závazky k 1.1.2008
- bez pohledávek a závazků

V Hodoníně 8.2.2009
revizor

6. Pohledávky a závazky k 31.12.2008
- bez pohledávek a závazků
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Rozepsané příjmy :
1. Členské příspěvky
2. Další příspěvky
3. Příspěvek z VR
4. Úroky z BÚ
Celkem

1.800,00
1.600,00
450,00
3,16
3.853,16

Rozepsané výdaje :
1. Odvod členských příspěvků
2. Cestovné
3. Provozní náklady
4. Poplatky z BÚ
Celkem

1.350,00
2.362,00
468,00
1.194,00
5.374,00

Blanka Piťová, hospodář, Alena Šustrová,

*************************
Česká tábornické unie o.s. Chřibskokarpatská oblast TK KLETR
Uherské Hradiště.

Výroční zpráva za rok 2008.

Právní norma : Organizační jednotka občanského sdruž
Sídlo: Svatoplukova 288, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 71180907

Statutární orgány:
Náčelník klubu:Lubomír Tomeček,Dukelských hrdinů 515,
686 01 Uh.Hradiště
Zástupce náčelníka klubu: Jiří Huspenina, Revoluční 753,
686 06 Uh. Hradiště
Hospodář klubu: Bohuslav Stránský, Svatoplukova 288, 686
01 Uh. Hradiště
Revizor klubu: Hana Hamplová, Lucemburského 229, 686 01
Uh. Hradiště

V roce 2008 neměl Tábornický klub TEXAS Hodonín příjmy, které
by dávaly povinnost k daňovému přiznání.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------

Zpráva revizní komise :

Charakteristika účetní jednotky.
Tábornický klub KLETR je základní organizační jednotka
České tábornické unie o.s.,

Revizor zkontroloval účetní doklady i vedení účetní evidence za rok
2008 a konstatuje, že
roční uzávěrka i doklady jsou v pořádku.
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Evidenční číslo 18-002. Klub je složen pouze z dospělých
členů, z 80% seniorů, zaměřuje se však i na pořádání akcí
pro děti . Hlavní činnost je pořádání turistických,
tábornických, vzdělávacích a společenských akcí pro seniory
a ostatní věkové kategorie. Klub je hlavním organizátorem
prezentací neziskových organizací v našem městě.

Spojení na TK KLETR: telefonické 576 013 167, mailové unie@wo.cz.
Webová stránka: www.kletr.tk ,
Skype: Bob.sen , tomsenior3
Činnost v roce 2008.
Základním profilem činnosti klubu zůstalo i v uplynulém roce
uspokojování zájmu členů převážně důchodového věku o
„aktivní formy stárnutí“ – tedy turistiku, pobyt v přírodě a
společenské vyžití. Vedle této činnosti pokládali její
členové za potřebné připravovat, nebo se podílet na akcích
pro děti a mládež a pro prezentaci nevládních neziskových
organizací. V roce 2008 se naše organizace opět podílela na
přípravě a organizaci místní Bambiriády, jejím hlavním
koordinátorem byl DDM Uh.Hradiště, tradičně jsme
zorganizovali další ročník turnaje v odbíjené pro neaktivní
hráče, nazvaný JARNÍ SAKO. Připravili jsme a realizovali
velkou výstavu k 40. výročí založení České tábornické unie a
90.let vzniku trampingu v Českých zemích, která mapovala
historii a současnost ČTU a trampingu v našem regionu.
Občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat jsme na jejich
Jablečné slavnosti v Hostětíně přispěli prezentací našich
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lanových aktivit adrenalinovou věží a střelbou z velepraku.
Na podzim jsme pak uspořádali opět tradiční prezentační
výstavu nevladních neziskových organizací Uherského
Hradiště.
Ačkoli sněhové podmínky i této zimy byly opět velmi
špatné, podařilo se nám využít těch málo sněhových dní ke
dvěma lyžařským akcím a to k dvěma Týdnům na běžkách na
Šumavě v okolí Modravy. V dubnu jsme vedle výše zmíněné
výstavy k 40.letům ČTU a Jarního saka se pěšky prošli po
hřebenu Chřibů z Košíků přes Bunč na Salaš. V květnu jsme
se účastnili Oblastního sněmu ČTU, Bambiriády a výletu na
Hostýnské vrchy. V červnu jsme uspořádali na památku
našeho náhle zemřelého kamaráda Karla Vojtka jim
navrhovaný výšlap přes Chřiby z Bohuslavic do Osvětiman a
dva cyklovýlety . Jednou kolem Baťáku a levém břehu
Moravy přes kopřivami zarostlou Kanadu, podruhé opět
kolem Baťáku s návštěvou zatopených štěrkovišť.Závěrem
měsíce jsme se pak podíleli na akci SAK a města Kunovice –
Odlétáme na prázdniny. V červenci jsme uspořádali výšlap
na Velký Lopeník a jeho rozhlednu. V srpnu pak dvě velké
akce Týden na kolech v Českosaském Švýcarsku a Slutí
Dunajce a Polské tatry s výstupem na Rysy od Morského
oka. V září jsme vyslali čtyřčlenou delegaci klubu na Setkání
trampů pod Křemešníkem,
Účastnili se výše uvedené Jablečné slavnosti v Hostětíně a
uskutečnili výšlap přes Pašovskou pahorkatinu z Prakšic do
Jarošova. V říjnu jsme instalovali a uskutečnili vernisáži
výstavy neziskových organizací a na kolech absolvovali
cyklojízdu kolem Moravy na jih od Uh.Hradiště.
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V listopadu pak další cyklojízdu do Chřibů kolem Bunče a
pěší výšlap do Vizovických vrchů kolem Janovy hory.
V prosinci pak Poštěpánský výlet na Rovninu a zájezd pěti
našich běžkařů do Švýcarských Alp.
Pravidelně jsme se mimo letních měsíců scházeli dvakrát
měsíčně na seniorkavárnách, které se staly jakýmsi
společenským posezením, na kterém jsme aktualizovali naše
plány a dohodli se o potřebných úkolech .
Třikrát jsme se sešli na oficiálních setkáních. V lednu a
listopadu na Výročním shromáždění a v dubnu na volebním
shromáždění, na kterém jsme vybrali delegáty na Oblastní
sněm ČTU. V říjnu jsme sestavili a odsouhlasili plán činnosti
na rok 2009.
Činnost klubu řídí tříčlenná malá rada. Ta se scházela
pravidelně jedenkrát měsíčně na svých jednáních a její
členové byli v každodenním elektronickém styku mezi sebou
i členy.

KLETR, Bambiriáda a další akce pro děti.
Letos již druhým rokem jsme nebyli hlavními organizátory
Bambiriády, ale pouze jako členové štábu a účastníci aktivní
prezentace. Ve štábu jsme byli pověření Cenou Přístav a
Cenou štábu Bambiriády. V rámci tohoto pověření jsme se
účastnili v lednu Setkání vedení ČRDM a s laureáty Ceny
Přístav, zajistili zaslání návrhu a obhajobu kandidáta našeho
regionu (po dohodě se skauty ) na tuto cenu. Námi navržený
kandidát – starosta Suché Lozi, Petr Gazdík Cenu Přístav a
naše zástupkyně – Vendula Tajovská se účastnila jejího
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předání na Bambiriádě v Praze. Na Cenu štábu Bambiriády
jsme navrhli Ivu Bělohradovou z AMD a rovněž tento náš
návrh obhájili. Naši úspěšnou aktivní prezentaci jsme opět
zajistili za pomocí skautů z oddílu Permoníci z hradišťské
dvojky. Využili jsme opět prvky lanových lávek, bedýnky a
velepraky. Stínem bylo pouze na poslední moment odmítnutí
pomoci většiny našich členů. Pro členy klubu, kteří se na
prezentaci podíleli a pro spolupracující skauty jsme opět
uspořádali závěrečné posezení u grilu v SAK. Naše a
skautská delegace se rovněž účastnila slavnostního pozvání
organizátorů Bambiriády na radnici v Uh. Hradišti, kde
našemu členovi Bobovi Stránskému byla předána zvláštní
Cena štábu Bambiriády za hlavní tíhu organizace všech
předcházejících Bambiriád v našem Městě.
V roce 2008 jsme vedle Bambiriády, jak již je uvedeno výše,
prezentovali lanové lávky pro děti na akci SAKU Odlétáme
na prázdniny a na Jablečné slavnosti v Hostětíně.
Granty a dary:
Klub podal žádosti o dary města Uh. Hradiště. Na první
pololetí na podporu Jarního saka a výstavy0. Let ČTU, na
druhé pololetí na výstavu neziskových organizací. Naše
žádosti byly podpořeny v plné výši. Obdrželi jsme 8.000,- na
Jarní sako a výstavu ČTU a10.000,- na výstavu neziskovek.
Na výstavu 40 let ČTU jsme využili i dotaci MŠMT ve výši
3.600,- Kč.
Dále jsme podali žádost o grant NDKS na doplnění vybavení
lanových aktivit a získali grant ve výši 10.000,-Kč. Jeho
využití a vyúčtování však spadá až do konce 1.čtvrtletí
2009.
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Systém informací. Základním informačním systémem klubu
zůstal v uplynulém roce měsíčník KLETRÁK, který dostává
každý člen. A velmi aktuální webová stránka KLETRU
www.kletr.tk. Tyto stránky jsou nyní pravidelně průběžně
nejméně jedenkrát týdně aktualizovány a poskytují opravdu
nejaktuálnější informace o dění v klubu. Funkcionáři klubu
jsou pak informování o došlé korespondenci, jednání členů
malé rady a o aktivní situaci v hnutí informování
elektronickým občasníkem INFORMN9K, vycházejícícm
v průměru 3x měsíčně.o
Členská základna: TK Kletr měl v roce 2008 33 řádných
členů se zaplaceným členským příspěvkem. Členská základna
vzrostla oproti roku 2007 o 7 členů, v průběhu roku jeden
člen klubu, Karel Vojtek, zemřel. Věkový průměr členů ,
bohužel vysoký, nadále zůstává. 80% tvoří důchodci. Oslovit
střední a mladou generaci se nám bohužel nepodařilo.
Seznam členů viz příloha.(není veřejná).

KLETR a občanská společnost.
Klub zůstal hybnou pákou akcí neziskového sektoru
organizací, zabývajícími se v tomto sektoru volnočasovými
aktivitami pro děti a mládež i dospělé ve městě Uh.
Hradiště. KLETR připravil a uskutečnil opět prezentační
výstavu těchto organizací v našem městě a to tentokrát ve
spolupráci s Městkými kiny a za finanční podpory města.
Dva členové klubu, Hana Hamplová a Bob Stránský se
účastnili dvou seminářů NROS – O lidech s lidmi.
DHIM. V uplynulém roce zakoupil klub DHIM v hodnotě
758,- Kč ( laminátor A4, děrovač a lano)
Kletr a areál v Kunovicích. V roce 2008 Kletr vydal nový
provozní řád areálu, pověřil správou tohoto areálu člena
malé rady Jiřího Huspeninu, kterého rovněž pověřil
jednáním s KUFREM o prodeji části našeho areálu do jeho
vlastnictví.
Předpokládaný vývoj činnosti na příští období. Koncem
minulého roku jsme stáli před otázkou, zda jsme schopni
splnit úkoly, které jsme si stanovili na výročním
shromáždění. Výroční shromáždění přijalo zásadu, aby
s registračním poplatkem se každý člen přihlásil za člena
několika realizačních týmů. Každý tým byl vytvořen pro
projekt, který jsme si stanovili v plánu činnosti na další rok.
Současně bylo rozhodnuto, že projekty, které nebudou
zabezpečeny personální obsazením realizačních týmů, budou
z plánu vyřazeny. Nakonec byl vyřazen jen jeden projekt.

Vzdělávací činnost: Za jedinou vzdělávací činnost
v uplynulém roce je možno považovat absolvování kurzu
ITUM Bobem Stránským a to kurzu Vytváření PDF
dokumentů v Adobe akrobatu.
KLETR a krajská rada SPEKTRUM. Kletr byl i nadále
v uplynulém roce členem SPEKTRA – Krajské rady dětí a
mládeže.Kromě valné hromady na podzim 2008 však toto
sdružení po celý rok nevykázalo žádnou činnost.
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V dalším roce půjde o to tento systém uvést v život a
prověřit i jeho životaschopnost.
*************************************************
Lubomír Tomeček, náčelník
Stránský, hospodář

Bohuslav

Rozbor výnosů a nákladů.
1.Hlavní činnost:
výnosy :
1.1. účty skup. 2 – hosp.spr.výdaje
42.03
1.2. účty skup. 3 - hlavní činnost
48.899,1.3 účty skup. 5 - nákup DHIM

ČTU TK KLETR Uherské Hradiště.

Účetní uzávěrka od 1.1.2008 do 31.12.2008
2. zůstatky k 1.1.2008
pokladna:4.202.50

banka:0

celkem:4.202,50

celkem

banka:38.813,03

banka:28.990

868,50

banka:9.823,03

48.941,03

2.Dotace,granty,dary:
výnosy:
39.379,3.Členské příspěvky
výnosy:
3.300,4.Výnosy a náklady, podléhající dani:
výnosy:
4,1.účty skup. 8 71.985,-

celkem:183.650,-

4. zůstatky k 31.12.2008
pokladna:

54.736,-

91.970,-

celkem:190.139,03

3. výdaje za období
pokladna:154.660,-

36.476,-

758,-

2. příjmy za období
pokladna:151.326,-

náklady:

celkem:10.691,53

5. pohledávky k 31.12.2008: - bez pohledávek
.
6. závazky k 31.12.2008 : bez závazků
7. aktiva k 31.12.2008, opravená o pohledávky a
závazky :10.691,53 Kč
poznámka: V aktivech je zařazeno i 10.000 dotace NDKS na
nákup lanového materiálu, které musí být realizován do
konce 1.čtvrtletí 2009
17

náklady:

náklady:
3.420,náklady:
61.000,-

zdanitelný základ: 10.985,Vypracoval 20.1.2009 Bob Stránský

**********************
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Plán akcí Chřibskokarpatské oblasti
ČTU na rok 2009.

-

A. Akce podporující vlastní činnost organizace a pořádané velkou
radou:
1. Oblastní kolo PORTY květen 2008 Hipocentrum Koryčany

3. Klubové akce TK Dakota
leden – zimní sáňkování rodičů s dětmi
březen – vítání jara
květen – potlach
říjen
– drakiáda
prosinec
- 6. ročník koštování klobás

B. Akce podporující vlastní činnost organizace a pořádané
jednotlivými kluby:
1.

Tábor pro rodiče s dětmi.
dotace/

Lanové aktivity pro
neorganizované děti
Lanové aktivity na požádání
Vnitroklubový tenisový turnaj
Podzimní týden s koly

TK Dakota / bez nároku na
4. Klubové akce TK TEXAS
Únor
Noční obloha v zimě
Výroční členská schůze
Duben
Otvírání studánky
Květen Na kole za pokladem
Červen Na bruslích do lesa
Kosení louky
Červenec Společná dovolená
Srpen
Rodinné dovolené
Září
Setkání s přáteli
Podzimní létání
Říjen
Prosinec Vánoce v lese

2. Klubové akce TK KLETR
2.1. Práce se seniory – kavárny, jednodenní i vícedenní
turistické výlety pěší, lyžařské, cyklistické, vodácké i
kombinované.
2.2. Výstava v ICM - jaro 2009 – Trampské hnutí
v našem městě
2.3. Turnaj v odbíjené s mezinárodní účastí – Jarní sako 2009
2.4. Prezentace na Bambiriádě v Uh. Hradišti – květen 2009
2.5. Pořádání výstavy 30 dní pro neziskový sektor říjen 2009
2.6. Akce pro ostatní členy – víkendové a jednodenní
turistické akce všeho druhu
2.7. Výroční oheň
2.8. Školení Malé placky se zaměřením na práci s lany
2.10. Škola pro seniory k práci s počítačem.
2.11. Ostatní akce :
Týden na běžkách
Otevírání Moravy na Sahaře
Cyklotýden o prázdninách
Volejbalový turnaj v terénu
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Podkopná Lhota
Hodonín
Podkopná Lhota
Hodonín
Hodonín
Podkopná Lhota
Podkopná Lhota
Podkopná Lhota
Podkopná Lhota
Hodonín
Podkopná Lhota

C. Informatika:
C.1. Zpravodaje vydávané VR:
Náčelnické listy – měsíční zpravodaj pro náčelníky,
členy V R a ostatní funkcionáře táb.klubů.
Informník VR - občasník pro členy VR
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C.2. Zpravodaje TK:*Kletrák – měsíční zpravodaj TK KLETR.
*Informník MR – zpravodaj pro členy
malé rady klubu
*www.stránky
TK KLETR - http://www.kletr.tk /
TK DAKOTA http://www.dakota.wbs.cz/

D. Akce pro neorganizovanou mládež:
D.1. Akce oblasti, pořádané VR:
*Oblastní kolo PORTY květen 2009 Hipocentrum Koryčany
D.1. Akce pro neorganizovanou mládež TK KLETR:
*Mezinárodní turnaj v odbíjené JARNÍ SAKO
*Prezentace klubu na místní Bambiriádě
*Lanové lávky v rámci Tábornického otevřeného klubu.
*Prezentační výstava NNO
v rámci kampaně 30 dní pro neziskový sektor

Vypracoval: B. Stránský 1.9.2008
Předává: Leoš Maxa, náčelník Chřibskokarpatské oblasti ČTU

CANCÁK. Interní zpravodaj pro členy České tábornické unie – Chřibskokarpatské oblasti.
Vydává velká rada, Svatoplukova 288, 686 01 Uh.Hradiště, mobil 728366215, unie@wo.cz
Odpovědný redaktor Bob Stránský. Uzávěrka 12.3.2009
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