Cancák

Česká tábornické unie Chřibskokarpatská oblast.
Výroční zpráva za rok 2009.

č.1/10

Občasník České tábornické unie – Chřibskokarpatské oblasti únor
2010
Úvodem.
V prvém čísle tohoto zpravodaje publikujeme výroční zprávy za rok 2009
a Plán činnosti oblasti na rok 2010.

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
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. Spojení na Velkou radu je : telefonické 576 013 167, mailové unie@wo.cz.
Činnost v roce 2009.
Hlavním úkolem oblasti bylo i v uplynulém roce vytváření podmínek pro samostatnou
činnost jednotlivých klubů a uspořádání Oblastního kola Trampské PORTY. Velká rada se
scházela pravidelně 1x čtvrtletně. Administrativní úkoly jednotlivé kluby plnily
v požadovaných termínech.Tábornickou činnost v oblasti zajišťovaly jednotlivé TK. TK
KLETR připravil výstavu neziskových organizací města, zorganizoval turnaj v odbíjené
JARNÍ SAKO a několik akcí lanových aktivit pro neorganizované děti. 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.
Systém informací .. 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 28 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
Členská základna . Stav členské základny činí 69 řádných členů s uhrazeným členským
příspěvkem.
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Vzdělávací činnost.
Velká rada neuspřádala v minulém roce žádnou vzdělávací činnost.
Velká rada a občanská společnost. Z oblasti udržuje kontakt s občanskou společností
pouze TK KLETR. Opět prezentoval tábornickou činnost na výstavě 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 . Řádným členem SPEKTRA je jen
TK Kletr.

Spojení na TK KLETR: telefonické 576 013 167, mailové - unie@wo.cz.
Webová stránka: www.kletr.tk ,
Skype: Bob.sen , tomsenior3

DHIM. V uplynulém roce se zvýšil DHIM oblasti o laserovou tiskárnu v hodnotě 1.980,Kč, snížil o vrácení laminátoru v hodnotě 2,383,-Kč.
Předpokládaný vývoj činnosti na příští období.
Důležitým úkolem dalšího roku bude Oblastní sněm, spojený s oblastním potlachem a
podpora TK Dakota při jeho organizaci oblastního kola PORTY.
Leoš MAXA, náčelník

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

Činnost v roce 2009.
Základním profilem činnosti klubu zůstalo i v uplynulém roce uspokojování zájmu
členů převážně důchodového věku o „aktivní formy stárnutí“ – tedy o 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. Vzhledem k tomu, že současný organizátor
Bambiriády v našem městě v roce 2009 neobhájil její pořádání, připravili jsme ve
stejném termínu vlastní akci jako součást oslav Dne dětí a to LANOVÁNÍ V PARKU,
opět za spolupráce s Junáky Hradišťské dvojky. V původní termín však pršelo a
proto jsme akci přeložili na září, kdy velmi úspěšně proběhla. Opět tradičně jsme
zorganizovali další ročník turnaj v odbíjené pro neaktivní hráče, nazvaný JARNÍ
SAKO. S lanovými aktivitami pro děti jsme se ještě angažovali na Dětském dnu
v Dolním Němčí a na akci města Kunovice a Slováckého aeroklubu – ODLÉTÁME
NA PRÁZDNINY. Opět jsme přispěli občanskému sdružení Tradice Bílých Karpat
jsme na jejich Jablečné slavnosti v Hostětíně a to rovněž prezentací našich
lanových aktivit - adrenalinovou věží a střelbou z velepraku.
Na podzim jsme pak uspořádali 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 k několika lyžařským akcím. Začátek roku 2009
přivítalo hned šest našich členů – Tom, Zdeněk, Franta,Pedro, Jiřina a Hana
v St.Móritzu na běžkách.
17.ledna vyrazili se zájezdem KUFRU Jožka, Mira a Honza s manželkou na
Pustevny, Honza s Jarkou se však nechali vylákat na tůru, která byla nad jejich síly
a na běžky po tomto pokusu natrvalo zanevřeli.
20.ledna připravila Marta rovinnou tůru na běžkách pouze kolem Moravy a přes
letiště, získala však jenom Jožku a tak tůru absolvovali pouze ve dvou.
11. února se vydala čtveřice Mira, Svaťa, Jožka a Marta pěšky na Rovninu a z ní
pak k Sokolovi na haciendu, kde pro ně byly připraveny zabijačkové hody.
V druhé půli února proběhla hlavní lyžařská akce – Týden na běžkách v Jizerkách,
které se účastili Tom, Svaťa, Hanka, Pedro, Jiřka,Mira a částečně i Leona
s manželem. Sněhu měli až nad hlavu a nad hlavu měli občas i lyžování.

Bohuslav Stránský, hospodář

Česká tábornické unie o.s. Chřibskokarpatská oblast TK
KLETR Uherské Hradiště.
Výroční zpráva za rok 2009.
Právní norma : Organizační jednotka občanského sdružení ČTU.
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
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V březnu se rozloučili za nás se sněhem Svaťa, Jan z Hluku a Hanka. Vyrazili na
známou trasu z Ramzové přes Petříkov na Paprsek, bohužel tam šli po staré a tedy
značně krkolomné cestě. Navíc po celý den hustě sněžilo.
V dubnu jsme uskutečnili tradiční Jarní sako.
Dále jsme uskutečnili velikonoční výlet do Chřibů z Modré přes Chabaně na Buchlov
a sestupem do Buchlovic.
V květnu byl plánován dvakrát výšlap na Vršatec, ale v důsledku špatného počasí
se žádná akce Kletru neuskutečnila. V červnu jsme se dvakrát věnovali dětem. A to
lanovými aktivitami na Dětském dnu v Dolním Němčí a na akci Odlétáme na
prázdniny. Bohatý na akce byl až červenec. Týden jsme strávili na kolech v České
Kanadě s ubytováním ve Slavonicích. Akce se účastnili Pedro, Jiřka,Svaťa, Jožka a
Bob.
26. července jsme sešli z Velké Javořiny do Horního Němčí – Hamplovi, Mira a
Bob.
Ve středu 29.července pak na několikátý pokus uskutečnili výšlap přes Hluboček
z Míkovic do Hluku – Mira, Bob, Hanka.
V srpnu jsme uskutečnili jeden cyklovýlet kolem Baťova kanálu – Jožka, Bob, Leona
s Aničkou a Božka.
Další pak na Bunč – Hanka, Honza, Jan a Jožinko. Ve stejném složení pak tito čtyři
vyrazili na Osoblažsko a to v termínu, kdy ostatní byli na Dunajci.
Tradiční zájezd na Dunajec opět dopadl výborně, tentokrát nás ovšem nevezla
tradiční Avia, ale mikrobus.
V září byl program bohatý. Uskutečnili jsme přeložené Lanování v parku, účastnili
se lanovými aktivitami na Jablečné slavnosti, uspořádali Poslední poradní oheň a
vyšlápli si na Vršatec.
V říjnu jsme připravili výstavu neziskových organizací našeho města. Její vernisáž
proběhla hned 1. října. Jediným výletem byl pak přechod hřebene Bílých Karpat a to
ze Šanova přes Javorník do Svatého Štěpána. Výlet jsme od nás absolvovali pouze
ve dvou. Účastila se ho Božka a Bob. Byl to ale poslední den loňského krásného
podzimu. O týden později už na stejném místě bylo dvacet centimetru sněhu. První
sníh sice přišel v půlce října, ale rychle roztál a dalšího sněhu jsme se už nedočkali.
Rok jsme slavnostně zakončili vánoční seniorkavárnou a pak Poštěpánským
výšlapem na Rovninu 27.prosince.
Vedle uvedených akcí jsme se pravidelně každých čtrnáct dní scházeli na
seniorkavárnách a občas i na brigádách v Kunovicích.
V uplynulém roce jsme oslavili i jubilea čtyř našich členů. Mezi sedmdesátníky
vstoupil
Svaťa Sládeček. Pětasedmdesáté narozeniny oslavili Jožka a Mira. A krásných
šedesát oslavila Božena.Jubilantům připravil náš klub k jejich narozeninám album
fotek z jejich účasti na akcích KLETRU.
Malá rada.
Činnost klubu řídila tříčlenná malá rada. Ta se scházela pravidelně jedenkrát
měsíčně na svých jednáních a její členové byli v každodenním elektronickém styku
mezi sebou i členy. Mezi stěžejní problémy, které mala rada řešila, byl prodej bud a
zabezpečení dodržování provozního řádu areálu Kunovice, vyúčtování a předložení
žádostí grantů a dotací, odkoupení vozíku za osobní auto, zabezpečení práce
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jednotlivých týmů k realizaci plánovaných projektů a příprava plánu činnosti klubu
na rok 2010.

KLETR a další akce pro děti.
Jak již je uvedeno výše, vzhledem k absenci Bambiriády v našem městě jsme jako
stěžejní akci pro děti připravili LANOVÁNÍ V PARKU, které kopírovalo naší
prezentaci v předchozích létech na této akce. I další akce pro děti se týkaly
lanových aktivit. Šlo o naši účast na Dětském dni v Dolním Němčí, na akci
Odlétáme na prázdniny a Jablečné slavnosti. Všechny tyto akce jsme uskutečnili za
přímé spolupráce se skauty z Hradišťské dvojky. Ti připravili v knihovně ve Starém
Městě výstavu k dvacátému výročí obnovení Junáka, na které spolupráci s námi
uvedli jako velmi příkladnou.
Granty a dary:
Klub podal žádosti o dary města Uh. Hradiště. Na první pololetí na podporu Jarního
saka , na druhé pololetí na výstavu neziskových organizací. Naše žádosti byly
podpořeny v plné výši. Obdrželi jsme 5.000,- na Jarní sako a10.000,- na výstavu
neziskovek.
Do grantů musíme započíst i grant NDKS na dovybavení lanového materiálu, který
jsme ve výši 10.000,- získali sice již v roce 2008, ale jeho vyúčtování a tedy i
náklady, spadají do 1.čtvrtletí roku tohoto. Nově jsme získali z této nadace grant na
ročenku NNO za rok 2009, opět ve výši 10.000,- Kč. Jeho využití však rovněž spadá
až do 1.čtvrtletí roku 2010.
Z dotace MŠMT jsme získali dotace ve výši 6.360,- Kč na hospodářsko správní
výdaje a
1.280,- Kč dotaci na Jarní sako. Dotaci na akci Lanování v parku ve výši 1.575,-Kč
obdržíme až v lednu 2010 a v naší účetní uzávěrce ji vedeme jako pohledávku..
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 elektronickým občasníkem INFORMNÍK,
vycházejícím v průměru 3x měsíčně.
Členská základna: TK Kletr měl v roce 2009 24 řádných členů se zaplaceným
členským příspěvkem. Členská základna tak klesla oproti roku 2008 o osm členů.
Věkový průměr členů tak ještě stoupl. Seznam členů viz příloha.(není veřejná).
Vzdělávací činnost: V uplynulém roce jsme nabídli členům KLETRU školení o
zpracování digitálních fotek na počítači. Prvotního školení se účastnili Svaťa
Sládeček, Marta Hrňová, Josef Gabrhel a Lubomír Tomeček. Zájem prvních dvou
skončil po úvodní lekci, další dva školení zaujalo a postupně v něm celý rok
pokračovali.
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Nabízených možností účasti na vzdělávacích akcích jiných organizací využil
v uplynulém roce jen Bob Stránský a to účastí na Semináři Lasy Bílých Karpat a na
Semináři Formela teoprax o neformálním vzdělání.

2. příjmy za období
pokladna:101.402,3.

KLETR a krajská rada SPEKTRUM. Kletr byl i nadále v uplynulém roce členem
SPEKTRA – Krajské rady dětí a mládeže.Kromě valné hromady na jaře 2009 však
toto sdružení i po celý loňský rok nevykázalo žádnou činnost.
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 i tentokrát ve spolupráci s Městskými kiny a za finanční podpory
města. Získal grant NDKS na vydání ročenky NNO města za rok 2009. Tato
ročenka je na začátku tohoto roku ve stádiu přípravy.
Bob Stránský se účastnili výroční konference krajského sdružení neziskových
organizací a spolu s dalším členem KLETRU, Petrem Brecíkem, se účastnil
semináře europoslankyně MUDr Olgy Sehnalové o možnostech čerpání
struktuálních fondů Evropské unie..

4.

výdaje za období
pokladna:101.920,-

banka:38.867,71

banka:37.422,-

zůstatky k 31.12.2009
pokladna:
350,banka:11.268.74

celkem:140.269,71

celkem:139.342,-

celkem:11.618,74

5. pohledávky k 31.12.2009: dotace MŠMT za Lanování v parku
celkem: 1.575,.
6. závazky k 31.12.2008 : bez závazků
7. aktiva k 31.12.2009, opravená o pohledávky
a závazky :13.193,74 Kč
poznámka: V aktivech je zařazeno i 10.000 dotace NDKS na realizaci projektu
Ročenka NNO za rok 2009, který musí být realizován do konce 1.čtvrtletí 2010
*********************************************************************************************
Rozbor výnosů a nákladů.

DHIM. V uplynulém roce zakoupil klub DHIM v hodnotě 17.537,- Kč ( lanový
materiál 9.559,- , vysavač 899, pádla 1180,- , vozík za os.auto 5.750,-) a NDIM
v hodnotě 1.598,- ( upgrade programu úpravy fotek zoner 11 a 12)
Kletr a areál v Kunovicích. V roce 2009 prodal Kletr dvě boudy v areálu Kufru.
Jde o objekty, které dosud KUFR bezplatně užíval. Kletr vydal i nový provozní řád,
počítající i s třetím uživatelem areálu a to s OK barem.
Předpokládaný vývoj činnosti na příští období. Koncem minulého roku jsme
přijali 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.Projekt, který nebyl jako jediný zabezpečen
personálním obsazením realizačního týmů, byl z plánu vyřazen. Toto rozhodnutí
značně zaktivovalo zapojení členů do naší činnosti a proto hodláme tuto zásadu
dodržovat i nadále. Hlavním projektem příštího roku je projekt Úlety a výlety
s Aerotechnikem, kterým se chceme vrátit ke kořenům naší klubové činnosti..

1.Hlavní činnost:
1.1. účty skup. 2 – hosp.spr.výdaje
1.2. účty skup. 3 - hlavní činnost
1.3 účty skup. 5 - nákup DHIM a NDHIM
celkem

výnosy :
27,71
23.037,4.000,27.064,71

náklady:
6.579,39.627,18.986,65.192,-

2.Dotace,granty,dary:

výnosy:
32.640,-

náklady:

3.Členské příspěvky

výnosy:
2.400,-

náklady:
2.690,-

4.Výnosy a náklady, podléhající dani:
4.1. účty skup. 6
5. účty skup. 8
celkem

výnosy:
1.400,41.765,43.165,-

náklady:
1.072,35.888,36.160,-

zdanitelný základ: 7.005,-

Lubomír Tomeček, náčelník

Bohuslav Stránský, hospodář

ČTU TK KLETR Uherské Hradiště.
Účetní uzávěrka od 1.1.2009 do 31.12.2009

1.
2.

zůstatky k 1.1.2009
pokladna:
868,50

banka:9.823,03

celkem:10.691,53
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Rozbor výnosů a nákladů.

Výroční zpráva TK Dakota za rok 2009
1.

2.

1. Hlavní činnost.

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

2. HSV.

Výnosy: 8480,-

náklady: 13297,-

3. Dotace, dary.
4. Členské příspěvky.

Výnosy: 4000,Výnosy: 4550,-

náklady: 4550,-

Čestné prohlášení.
Čestně prohlašuji, že T.K. Dakota v roce 2009 neměla ve svém účetnictví příjmy
ani výdaje, které by podléhaly dani z příjmu podle zák. č.586/1992 Sb.

3.

TK Dakota spravuje táborovou základnu- srub Dakota.
Spojení je: telefon 608751737, mail soelaxam@tiscali.cz
Počet platících členů v roce 2009 byl 35.

4.

Činnost v roce 2009
V roce 2009 jsme jako klub pořádali několik akcí, jako Tábor rodičů
s dětmi, Klubový potlach, Drakiádu, Zimní sáňkování.
Pro rok 2010 plánujeme další ročníky již tradičních akcí, pokračujeme
v pořádání oblastního kola Porty a úspěšně rozběhnutý tábor rodičů
s dětmi. Připravujeme oblastní potlach.

V Uherském Brodě: 7.2.2010
Maxa Leoš- náčelník
Topič Pavel- místonáčelník
Filip Tomáš- místonáčelník, hospodář

Účetní uzávěrka za kalendářní rok 2009
6.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zůstatky k 1.1.
pokladna
132,banka 590,42
příjmy za rok
pokladna
19192,banka 8484,16
výdaje za rok
pokladna
19201,banka 8565,zůstatky k 31.12.
pokladna
123,banka 509,32
pohledávky a závazky k 1.1.
* bez pohledávek a závazků
pohledávky k 31.12.
600,- dotace Drakiáda
závazky k 31.12. 2000,- půjčka od Maxa Leoš

náklady: 14651,-

celkem: 722,42
celkem:27676,16
celkem:27766,celkem: 632,32
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Česká tábornická unie – Tábornický klub TEXAS
Hodonín

Předpokládaný vývoj činnosti pro další období
V roce 2010 budeme stejným způsobem uskutečňovat plánované akce, zvát na ně i
na naše setkání také své známé a přátele – nečleny.

Výroční zpráva za rok 2009
Právní norma : Organizační jednotka občanského sdružení ČTU
Sídlo : ZŠ Vančurova 2, 695 04 Hodonín
IČ : 65744187

V Hodoníně 10.2.2010

Jana Nedvídková, vedoucí
Blanka Piťová, hospodář

Česká tábornická unie - Tábornický klub TEXAS Hodonín
Účetní uzávěrka za kalendářní rok 2009

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

1.

Charakteristika účetní jednotky :
T.K.TEXAS Hodonín má 9 platících členů, všichni jsou starší 18ti let. Členská
základna má 3 pasívní členy, kteří nezaplatili v roce 2009 členské příspěvky.
V průběhu školního roku jsme ke své činnosti využívali klubovnu na ZŠ Vančurova
jen z části, takřka veškerá činnost proběhla na táborové základně v Podkopné
Lhotě na Zlínsku.
Spojení : telefonické 721 212 845, mailové – t.k.texas@email.cz

2.

3.

banka : 1.479,29

celkem :

3.827,29

Příjmy za rok 2009
pokladna : 3.924,00

banka : 2.121,21

celkem :

6.045,21

Výdaje za rok 2009
pokladna : 5.068,00

banka : 3.600,50

celkem :

8.688,50

banka :

celkem : 1.204,00

4. Zůstatky k 31.12.2009
pokladna : 1.204,00

Činnost v roce 2009
Jako každý rok i roce 2009 jsme převážně uskutečňovali společná setkání
v Podkopné Lhotě spojená s brigádnickou činností a výlety do okolí. Realizaci
plánovaných činností přizpůso-bujeme časovým možnostem členů, abychom
udrželi vzájemný kontakt, což se nám daří převážně v letních měsících.
Vzhledem ke změně termínu na periodické školení pro práci s ruční motorovou pilou
a křovi-nořezem se nám nepodařila zajistit účast členů.

Zůstatky k 1.1.2009
pokladna : 2.348,00

5. Pohledávky a závazky k 1.1.2009

0,00
-

bez pohledávek a závazků

6. Pohledávky a závazky k 31.12.2009 -

bez pohledávek a závazků

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

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

Uskutečněné akce v Podkpné Lhotě :
- Otvírání studánky (květen)
-

čištění a péče o studánku
úklid na táborové základně
- Táborák (červen) - čištění lesa v nejbližším okolí
kosení louky
- Společná dovolená, dovolené s rodinami (červenec, srpen)
Setkání s přáteli (září) - turistické vycházky do okolí, táborák,
pozorování noční
oblohy, …
- Podzimní létání (říjen) - výroba a vypouštění draků
drobné opravy, úklid před zimou

2. Dotace :
3. Členské příspěvky

výnosy :

1,21

náklady : 3.718,00

výnosy : 2.120,00
výnosy : 1.350,00

náklady : 1.350,00

V roce 2009 neměl Tábornický klub TEXAS Hodonín příjmy, které by dávaly
povinnost k daňovému přiznání.
---------------------------------------------------------

Uskutečněné akce v Hodoníně :
Výroční členská schůze (únor)
Výlety na kole a kolečkových bruslích do okolí Hodonína (průběžně)
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Zpráva revizní komise

Mistrovství ČR v hodu nožem a sekerou

18. 9.

Rapotínská samota

Revizor zkontroloval účetní doklady i vedení účetní evidence za rok 2009 a
konstatuje, že roční uzávěrka i doklady jsou v pořádku.
Získané dotace MŠMT byly zaúčtovány předepsaným způsobem dle stanovených
pravidel.

Nejvyšší
rada

jarní

27. 3.

Praha - ústředí

letní

5. 6.

Rapotínská samota

podzimní

10. 9.

Slunečná paseka

zimní

4. 12.

Kotvina - Fort Oregano

V Hodoníně 10.2.2010

Blanka Piťová, hospodář
Alena Šustrová, revizor

Kalendář akcí České tábornické unie
Na rok 2010

PORTA

termín

mezinárodní finále

22. - 24. VII.

Ústí nad Labem

české národní finále

25. - 27. VI.

Řevnice

primární kola

II - V

14 prim. kol

celostátní finále

26. - 28. XI.

Brno

oblastní kola

III - XI

9 obl. kol

ÚTŠ

Ústřední tábornická škola

14. - 29. VIII.

Slunečná paseka

OTŠ

Oblastní tábornické školy
Jihočeská OTŠ

15. - 29. 8.

Kadov u Blatné

Pražská OTŠ

31. 7. - 14. 8.

Velká Lečice (?)

BRÁNA

Kalendář akcí ČTU 2010 – akce
CHKO Uh. Hradiště.

místo konání

EXZIT

Experimentální zimní táboření

Slunečná paseka

SNĚM

11. celostátní sněm ČTU

11. IX.

Slunečná paseka

Oblastní sněmy

II - V

12 oblastí ČTU

1.

Oblastní kolo PORTY - 14.května 2010 Koryčany – zajišťuje TK DAKOTA

2.

Oblastní sněm – Kemp Texas - 5. června 2010

3.

Oblastní potlach – kemp Dakota 5.června 2010

Informatika: 1. Elektronický zpravodaj pro tábornické funkcionáře tábornických klubů
2.Cancák - ročenka oblasti s přehledem kalendáře akcí ČTU, oblasti a klubů
oblasti.
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Česká tábornická unie – Tábornický klub TEXAS Hodonín
Plán akcí na rok 2010

únor

duben

květen

-

-

-

září

prosinec

Hodonín

Otvírání studánky
(jarní brigáda – čištění potoka,
studánky)

Podkopná Lhota

Táborák
(úklid tábořiště, čištění lesa,
příprava dřeva, kosení louky)

červenec, srpen

říjen

Výroční členská schůze
(s volbou delegátů na oblastní sněm)

Společná dovolená,
dovolené s rodinami
Setkání s přáteli
(turistické vycházky do okolí,
táborák, pozorování noční oblohy)

-

-

Klubové akce TK KLETR na rok 2010
*Hlavní akce roku: Výlety a úlety s Aerotechnikem“ (pracovní název pro
výstavu a další doprovodné akce k historii volnočasových akcí v dobách
Aerotechniku).

Podkopná Lhota

* Práce se seniory:
1. pravidelné seniorkavárny 1x za čtrnáct dní
2. jednodenní turistické výlety pěší, lyžařské, cyklistické, vodácké i
kombinované podle dohod na seniorkavárnách.
3.vícedenní turistické výlety pěší, lyžařské, cyklistické, vodácké i
kombinované na základě měsíčních plánů.
4. škola pro seniory k práci na počítači - word

Podkopná Lhota

Podkopná Lhota

Podzimní létání
(výroba a vypouštění papírového
balónu)

Podkopná Lhota

Rozloučení se starým rokem
(posezení s přáteli)

Hodonín

* Akce pro všechny členy :
1. Výroční shromáždění s volbou delegátů na oblastní sněm.
2. Týden na běžkách v Krušných horách – druhá půlka února.
3. Cyklotýden v
. Letní prázdninové měsíce
4. Dunajec a Tatry - Srpen
5. Poslední oheň - Září
*Akce pro veřejnost, mládež a neorganizované děti:
1.Turnaj v odbíjené s mezinárodní účastí – Jarní sako 28.3.
2. Lanování v parku – květen a září v Uh. Hradišti
3. Uspořádání výstavy pro neziskový sektor říjen 2010
4. Lanové aktivity na požádání (Odlétáme na prázdniny, Dolní
Němčí, Jablečná slavnost)
*Vzdělávací akce:
1. školení pro seniory k práci na počítači – word
2. školení Malá placka – jištění na laně a bezpečnostní zásady
při lanových aktivitách pro členy týmu lanových aktivit
Informatika:
*Kletrák – měsíční zpravodaj TK KLETR.
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*Informník MR – zpravodaj pro členy malé rady klubu a vlastníky mailových adres
* www.stránky TK http: //www.kletr.tk/

Termíny oblastních sněmů pro rok 2010 .
Oblast
Praha

Datum, čas
konání
24. 4.

Místo konání
Tábořiště u obce Nečín u Dobříše

Střední Čechy - východ (Labsko –
sázavská)
Střední Čechy – západ (Podbrdská)

15. 5.
15:00

Velké Lucko

27. 2.

TZ Fort Oregano, Kotvina

Severočeská

II

TZ T.O. Modrá Legie, Spálov

4. 5. 18:00

Klubovny ČTU, Stromovka, České
Budějovice

Severomoravská (Jesenická)

15. 5.
16:00

TZ Rapotínská Samota

Moravsko-slezská (Beskydská)

18. 3.

Ostrava

Jihomoravská

1. 5. 16:00

TZ Níhov

Chřibsko - karpatská

12. 6.

Camp Texas, Podkopná Lhota

Západočeská
Jihočeská
Východočeská

Klubové akce TK DAKOTA na rok 2010
leden

-

zimní sáňkování

Podkopná Lhota

duben

-

Vítání jara, volby MR

Podkopná Lhota

červen

-

Oblastní potlach,

Podkopná Lhota

červenec, -

Tábor rodičů s dětmi

Podkopná Lhota

říjen

-

Drakiáda

Podkopná Lhota

prosinec

-

Koštování klobás

Podkopná Lhota

11.sněm ČTU proběhne 11. 9. 2010 na
ÚT Slunečná Paseka pod Křemešníkem.
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Vytvoření nového pedagogicko metodického týmu
tábornických škol.

Sekce ÚTŠ: Martin „Indy“ Dostál, Jiří „Koudy“ Koutský, Jan „Long“ Šustr, Zbyněk
„Prófa“ Zajíček
Sekce OTŠ:Pavel „Buvár“ Bublík, Petr „Lahváč“ Hlaváč, Štěpán „Koza“ Lang

Od vzniku prvních TŠ se doba a společnost značně změnily. Na rozdíl od TŠ
prošly bouřlivým vývojem.
Na tuto situaci ČTU patřičným způsobem nereagovala a proto došlo ke stagnaci
vývoje a utlumení zájmu o TŠ.

Za ústředí: Tereza „Terka“ Somrová
Konzultant - Psycholog: Mgr. Ladislav Vovesný

Současné vedení PMT neskýtá záruky dalšího rozvoje TŠ a ani po opakovaných
výzvách není ochotno o těchto věcech jednat. Proto navrhujeme ustanovení nového PMT,
složeného z převážně mladých lidí, otevřených novým trendům, kteří by mohli tábornickým
školám navrátit ztracenou prestiž.

Cíle PMT pro následné období by měly být:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Zatraktivnit programovou skladbu TŠ s ohledem na mentalitu
dnešních mladých lidí.
Podchytit cílovou skupinu účastníků TŠ.
Zajistit informovanost této cílové skupiny o TŠ a aktivitách a
tím spojených.
Specifikovat náplň TŠ.
Formulovat požadavky na účastníky TŠ.
Nově stanovit filozofii TŠ ve smyslu získávání znalostí,
dovedností a zkušeností z tábornictví a pobytu v přírodě.
Primárním cílem ÚTŠ by nemělo být naučit účastníky přednášet
(tuto myšlenku považujeme za scestnou, protože na to nemáme
odborníky ani čas a navíc, pokud chce někdo nějakou disciplínu
přednášet, musí ji nejprve dokonale ovládat).
Cílem by mělo být předat účastníkům vhodnou formou (s
ohledem na typu TŠ) odborné informace a nadchnout
frekventanty pro myšlenku tábornictví, aby ji pak dále šířili ve
svých domovských klubech.
Nový PMT pro TŠ bude pracovat ve složení:
Cancák – informační zpravodaj členů ČTU Chřibskokarpatské oblasti, Vydala velká rada
České tábornické unie, CHKO, Svatoplukova 288, 686 01 Uh.Hradiště – unie@wo.cz
v únoru 2010. Odpovědný redaktor Bob Stránský

Vedoucí týmu: Jiří „Wohryzek“ Zatřepálek
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