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Charakteristika účetní jednotky.
Tábornický klub KLETR je základní organizační jednotka České tábornické unie o.s.,
Evidenční číslo 18-002. Klub je složen převážně s dospělých členů, zaměřuje se však
na pořádání akcí pro děti, seniory a ostatní věkové kategorie. Klub je hlavním organizátorem
regionální Bambiriády v Uherském Hradišti.

Spojení na TK KLETR: telefonické 576 013 167, E- mailové - unie@wo.cz.
Webová stránka: www.kletr.tk
Činnost v roce 2006.
Základním profilem činnosti klubu je uspokojování zájmu členů převážně důchodového věku o
„aktivní formy stárnutí“ – tedy turistiku, pobyt v přírodě a společenské vyžití.

Vedle této činnosti pokládají její členové za potřebné připravovat, nebo se podílet na akcích pro
děti a mládež a pro prezentaci nevládních neziskových organizací. V roce 2006 jsme vedle
Bambiriády pomáhali skautům z Hluku na jejich Barevném dni, připravili lanové lávky pro
mateřskou školu ve Starém Městě /ta byla z důvodu nepříznivého počasí odložena o rok/ a
lanování v parku. Pro příští rok jsme připravili jednu vysokou lanovou atrakci pro městský park –
vysoké ráhno, které chceme na jaře roku 2007 instalovat ve Smetanových sadech jako součást
pravidelných lanových lávek v parku.

Rok 2006 jsme zahajovali na společné silvestrovské akci v chalupě Pedra pod hradem Sovinec.
Ačkoli sněhové podmínky této zimy byly vynikající, činnost klubu byla poznamenána vážnými
nemocemi dvou dominantních členů klubu – Miry Soviše a Boba Stránského. Sešli jsme se sice
čtyřikrát na zimních seniorkavárnách (11. a 25. ledna a 8. a 25. února), ale uskutečnili jenom
dvě společné výpravy na lyže a to do Orlických hor – 1. – 3.2. a na Šumavu, na chatu Ligy
lesní moudrosti na Filipově Huti (26.3. – 1.4.).

V dubnu (8.4.) jme uspořádali tradiční mezinárodní volejbalový turnaj pro neaktivní hráče Jarní
sako za účasti devíti družstev, z toho tří ze Slovenska.

Dále pak velikonoční seniorkavárnu a seminář stavby lanových lávek. Na seminář jsme bohužel
neoslovili tolik zájemců, jak jsme si představovali. Nicméně se nám podařilo takto získat
spoluorganizátory naší prezentace na Bambiparku. Uskutečnili jsme i první cyklovýlet a to

z Rohatce přes Bzenec do Uh. Hradiště (25.4.). Základní akcí v květnu byl Bambipark. O něm
však v samostatné části. Vedle něj jsme ještě na seniorkavárně uspořádali besedu s Pedrem o
jeho dvouměsíční cestě po Novém Zélandu (10.5.), pěší výlet s Martou (27.5.) a posezení u
grilu (31.5.). V červnu jsme absolvovali cyklokošt Slováckými vinicemi(10.6.), výšlap na
Královec z Val. Klobouků do Brumova,

cyklostezku Litovelským Pomoravím z Mohelnice do Olomouce(23.6.) a víkendový letní oheň na
Žítkové (23.-25.6.). Dovolenkový červenec jsme věnovali cyklovýletu Prakšickou
pahorkatinou(8.7.) a výšlapem do Chřibů na Starou pilu a Osvětimany. V srpnu jsme
absolvovali na kole cestičky a silnice Novohradských hor (16. – 22.8.)

a výšlap na Zavěšené skály (22.8.). V září jsme zahájili podzimní pravidelné seniorkavárny (6.
a 20.9.), uskutečnili výšlap na rozhlednu u Vizovic a navštívili lanové centrum ve Zlíně, kde si
naši mladí instruktoři vyzkoušeli absolvovat vysoké lanové lávky.

Ve dnech 12. – 28. října jsme uspořádali výstavu neziskových organizací, zabývajících se
volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, kde jsme se samozřejmě prezentovali i my, uskutečnili
výšlap na Střílecký hrad((17.10.) a na požádání skautů uskutečnili lanové lávky pro děti na akci
Barevný svět v Hluku (21.10.) . Rovněž jsme uspořádali seniorkavárnu (18.10.) a uskutečnili
výlet za muzejními památkami do Vídně (26.10.) V listopadu jsme se účastnili CVVZ v Ostravě
16. –19.11.), uskutečnili dvě seniorkavárny s promítáním fotek ze zimních akcí (15.11.) a
z pobytu Pedra na Novém Zélandu (29.11.). Uskutečnit výšlap na první sníh se nám už
v prosinci nepovedlo. Nedočkali jsme se ho. A tak závěr roku patřil poslední poštěpánské
seniorkavárně
(27.12.).
KLETR, Bambipark a další akce pro děti.
Již pátým rokem je KLETR hlavním organizátorem Bambiriády v Uh. Hradišti. Na přípravě a
realizaci této akce se vedle KLETRU podílejí i zástupci dalších místních organizací, ale Kletr je
nositelem hlavní zodpovědnosti. Na podzim roku 2005 se po dohodě s ostatními členy štábu
a na základě rozhodnutí ČRDM, který Hradiště bez předchozí konzultace s námi přidělil pod
vedení Zlína, uskutečnit tuto akci pod jiným názvem a bez závislosti na podmínkách ČRDM.
Pro akci byl vybrán název Bambipark a po tímto názvem byla akce realizována. V důsledku
nemoci hlavního koordinátora Bambiparku, vznikly v klubu obavy, kdo by v případě zhoršení
jeho zdravotního stavu, byl v klubu schopen nahradit jeho roli. Operace a následné léčení sice
umožnily, aby se jmenovaný zhostil svého koordinačního úkolu, neposkytují však záruku, že to
bude možné vždy. Po ukončení Bambiparku a zhoštění se všech závazků s tím spojených,
vydal proto KLETR v září 2006 stanovisko, podle nějž nehodlá v dalších létech plnit úlohu
hlavního organizátora této velké prezentační akce, bude se však nadále podílet svojí
spoluprácí.

Vlastní prezentace KLETRU na Bambiparku proběhla letos velmi dobře hlavně díky Filipovi
Ryšavému, který zajistil desítku pomocníků, další čtyři zajistila Anička Stránská a tak se
prezentaci KLETRU podílelo dvacet zástupců klubu. Vedle Boba Stránského dále ve štábu
Bambiparku působili za Kletr Alan Hampl, který měl na starosti záštity a Ceny štábu, Majka
Černá a Hana Hamplová, které měly na starosti logistiku akce.

V roce 2006 jsme vedle Bambiparku pomáhali skautům z Hluku na jejich Barevném dni,
připravili jsme lanové lávky pro mateřskou školu ve Starém Městě /ta byla z důvodu
nepříznivého počasí odložena o rok/ a lanování v parku. Vytvořili jsme technickou přípravu
jedné vysoké lanové atrakce pro městský park – vysoké ráhno, které chceme na jaře roku 2007
instalovat ve Smetanových sadech jako součást pravidelných akcí lanových lávek v parku.

Granty a dary:
Klub podal žádosti o granty na Bambiriádu. Nadace děti,kultura sport poskytla 15.000,- Fond
dětí a sportu Kraje Zlín poskytl 10.000, a z rozpočtu města bylo uhrazeno 30.000,Dále klub podal žádosti o dar Města Uh.Hradiště na 1.pololetí na turnaje pro děti a mládež.
Obdržel 4.000,- Kč. Na 2. pololetí požádal o dar Města na uspořádání výstavy neziskových.
organizací a obdržel 5.000,- Kč. Obhájil dále granty na mobilní lanové lávky a získal 10.000,- od
Nadace Děti,kultura,sport a v rámci Otevřeného tábornického klubu z dotace MŠMT 4.800,- Kč.
Systém informací. Základním informačním systémem klubu je měsíčník KLETRÁK, který
dostává každý člen. Na podzim 2006 se podařilo aktualizovat webovou stránku KLETRU a
zjednodušit přístup na tuto stránku přes www.kletr.tk. Tyto stránky jsou nyní pravidelně
průběžně nejméně jedenkrát týdně aktualizovány a poskytují opravdu nejaktuálnější informace
o dění v klubu.
Pro informaci veřejnosti jsme publikovali informace o akcích klubu ve Zpravodaji města
Uh.Hradiště, využíváme zpravodaje ICM Uh.Hradiště – měsíčníku Íčko a občas i regionální
média.
Členská základna: TK Kletr měla v roce 2006 34 řádných členů se zaplaceným členským
příspěvkem. Členská základna poklesla o 9 členů, kteří však i tak nejevili žádné známky

aktivity. Věkový průměr členů je bohužel vysoký, 80% tvoří důchodci. Oslovit střední a mladou
generaci se nám bohužel nepodařilo. Seznam členů viz příloha.(není veřejná).
Vzdělávací činnost.
·
*Tři členové TK KLETR absolvovali CVVZ v Ostravě
·
*Klub připravil jednodenní školení stavby lanových lávek, kterého se účastnilo 7 zájemců.
*Člen klubu, Bob Stránský absolvoval seminář ČRDM o Ochraně osobních dat a
autorských právech a úvodní semináře o využití strukturálních fondů EU, pořádané
Zlínským krajem.

KLETR a krajská rada SPEKTRUM. Kletr dosud byl členem SPEKTRA – Krajské rady dětí a
mládeže, pouze zprostředkovaně jako součást Chřibskokarpatké oblasti České tábornické unie.
Jeho náčelník, Lubomír Tomeček, zastává funkci člena předsednictva této rady. Na základě
rozhodnutí oblastního sněmu České tábornické unie se členy krajských rad mají stát přímo
jednotlivé tábornické kluby. Výroční shromáždění KLETRU v prosinci 2006 schválilo, aby se
KLETR stal přímým členem SPEKTRA.
KLETR a občanská společnost. Klub patří k hybné páce akcí neziskového sektoru
organizací, zabývajícími se v tomto sektoru volnočasovými aktivitami pro děti a mládež. KLETR
připravil a uskutečnil Výstavu 30. dní pro neziskový sektor, jejíž vernisáže se účastnil
místostarosta Města Uh. Hradiště, vedoucí odborů MěÚ Uh. Hradiště a představitelé
neziskových organizací.Zástupce KLETRU se zúčastňuje práce krajské komise NNO a je
členem konference k tvorbě spolkového zákona občanského zákonníku..

DHIM. V uplynulém roce zakoupil klub vybavení pro Mobilní lanové lávky – výsuvný žebřík,
úvazky pro účastníky lanových aktivit, lanový napínák , buzoly a další drobné vybavení
v hodnotě 11.119,- Kč.
Kletr a areál v Kunovicích. V roce 2006 se Kletr účastnil dvou jednání s představiteli Města
Kunovice k řešení našeho areálu na letišti Kunovice. Kletr splnil všechny podmínky stanovené
představiteli města a podle závěrů posledního jednání za účasti místostarostky Kunovic p.
Májíčkové, zástupkyně Slováckého muzea p. Rašticové, Slováckého aeroklubu p. Sklenáře
uzavře Město Kunovice s Kletrem smlouvu o placeném pronájmu pozemku a areál oplotí.
Kletr nabídne možnost metodicky připravit záměr o vybudování parku s leteckou tématikou o
lanové aktivity.
Předpokládaný vývoj činnosti na příští období. Důležitým úkolem dalšího roku bude nalézt
odpověď na otázku, zda jsme schopni zapojit do činnosti klubu mladší aktivní zájemce, kteří
budou chtít nést hlavní břemeno našich dosavadních aktivit pro děti, nebo připravit útlumový
program pro organizaci seniorského typu.
Lubomír Tomeček, náčelník

Bohuslav Stránský, hospodář

Zpráva revizora:
Revizor zkontroloval účetní doklady i vedení účetní evidence a konstatuje, že roční uzávěrka i
doklady jsou v pořádku.
Hana Hamplová, revizor
V Uherském Hradišti 21.2.2006

ČTU TK KLETR Uherské Hradiště.
Účetní uzávěrka za kalendářní rok 2006.
1. zůstatky k 1.1.2006
pokladna:53,50

banka:18.349,74

celkem:18.403,24

2. příjmy za rok
pokladna:241.176,-

banka:65.427,38

celkem:306.603,-

výdaje za rok
pokladna:232.027,-

banka:82.646,80

celkem:314.673,-

zůstatky k 31.12.2005
pokladna: 9.202,50

banka:1.130,32

celkem:10.332,82

5. pohledávky k 1.1.2006 - záloha grantu NDKS na Bambiriádu 15.000,-Kč
pohledávky k 31.12.2006: - bez pohledávek
.
6. Závazky k 31.12.2006 – bez závazků
7.
7. aktiva k 31.12.2005, opravená o pohledávky a závazky : 10.332,82 Kč
***********************************************************************

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

výnosy :
4.868,38
12.150,-

2.Dotace,granty,dary:

výnosy:
38.800,-

17.018,-

náklady:
33.940,50
72.566,11.119,117.625,50

3.Členské příspěvky

výnosy:
4.525,-

náklady:
2.190,-

4.Výnosy a náklady, podléhající dani:

výnosy:
181.855,-

náklady:
154.044,-

zdanitelný základ: 27.811,Vypracoval: 23.2.2006 Bob Stránský

