VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI T.K. MODRÝ KRUH

2016
Název: Česká tábornická unie - T.K. Modrý kruh Praha, p.s.
Sídlo: U Nikolajky 5, Praha 5 - 150 00
Kontaktní spojení na náčelnici: tel. +420 724 244 942, email : fialkova.lenka@gmail.com
Adresa klubovny: Plzeňská 442/211, Praha 5 – Košíře, 150 00
IČ 00674524
INFO: www.modrykruh.cz
Členská základna: 185 členů (z toho 144 do 18 let, 41 nad 18 let)
.
Struktura kruhu: 3 oddíly (ROJ, Svišti, Bílí delfíni) členěné do menších dětských družin (cca
4-14 dětí), které se scházejí přibližně 1x týdně v klubovně Plzeňská 442/211, Praha 5. Tři
družiny oddílu Svišti se schází v prostorách Rodinného centra Chuchle.
HISTORIE TÁBORNICKÉHO KLUBU
Tábornický klub Modrý kruh ČTU navazuje na historii čtyř turistických oddílů Modrý Kruh,
Bílí Delfíni, Svišti a ROJ. Nejstarší z oddílů Modrý Kruh vznikl již v roce 1963 a jeho činnost
byla ukončena v osmdesátých letech minulého století. Další tři oddíly vznikly v letech 19711976 a po obnovení existence České tábornické unie v prosinci 1989 se oddíly rozhodly
pojmenovat celý svůj tábornický klub, kterého jsou součástí, historickým názvem zaniklého
nejstaršího oddílu.
V průběhu roku se činnost oddílů soustředí na pravidelné oddílové a družinové schůzky a
víkendové akce (výpravy, výlety). Celoroční činnost oddílů vrcholí na letním stanovém táboře.
Tyto tábory se konají od roku 1977 na táborové základě u Dolního Radíkova, zhruba 20
kilometrů za Jindřichovým Hradcem, uprostřed lesů přírodního parku Česká Kanada.
Půlhektarový pozemek uprostřed lesů je ve vlastnictví Spolku Vlčí jámy, který byl založen
vedoucími oddílů a přáteli tábornického klubu za účelem vybudování a správy táborové
základny a další podpůrné činnosti v rámci práce s dětmi a mládeží, ekologické a tábornické
výchovy. Táborovou základnu pronajímá na letní tábory Spolek Vlčí jámy právě oddílům z TK
Modrý kruh.

AKCE V ROCE 2016
V průběhu roku 2016 byly organizovány níže uvedené akce (po jednotlivých oddílech):
Akce pořádané oddílem ROJ
Termín:

Název akce, typ akce:

Místo:

16. 1.

Lednová výprava aneb pomoc Faustovi, hra po Praha
Praze, bruslení

12. - 14. 2.

Cimrmanologická exkurze do Jizerských hor

19. - 21. 2.

Vlčijamská stopa, běžkařský závod pro dospělé Vlčí jámy u Dol. Radíkova
členy T. K. Modrý kruh

20. 3.

Tradiční výprava na Vraní skálu, výlet

Vraní skála

15. - 17. 4.

Hornická výprava do Březových hor

Příbramsko

14. 5.

Květnová cyklovýprava, výlet na kolech

Český Brod - Praha

10. - 12. 6.

Přípravka, příprava táborové základny,
společná akce oddílů T.K. Modrý kruh

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

17.-19. 6.

Tradiční stanová výprava (vandr)

Českokrumlovsko

9.7. - 30.7.

Letní tábor

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

24. 9.

Potáborový piknik s promítáním fotek

Praha

25. - 30. 10.

Velká podzimní výprava s Kubíkem, Kubulou a Broumov
Alešem

25. - 26. 11.

Přespání v klubovně a výlet s Anežkou

klubovna, Kokořín

9. - 11. 12.

Vánoční výprava

Srby u Kamenných
Žehrovic

družinovky:

klubovna Plzeňská 442, P5 – každý pátek 15 - 18

Bedřichov

Akce pořádané oddílem Bílí Delfíni
Termín:

Název akce, typ akce:

Místo:

28.-31. 1.

Oddílové hory, zimní lyžařská výprava

Josefův Důl, Jizerské hory

13.2.

Jednodenní výlet do Poděbrad, workshop
výroby loutek a bubnování s Papisem

Poděbrady

19. - 21. 2.

Vlčijamská stopa, běžkařský závod pro dospělé Vlčí jámy u Dol. Radíkova
členy T. K. Modrý kruh

24.-27.3

Velikonoční výprava

Malé Přílepy

8.-10.4.

Týmovka, výprava pouze pro rádce a vedoucí,
příprava táborového programu

Slavče u Trhových Svinů

22.-24.4.

Výprava na Horní hrad

Horní Hrad, Karlovarsko

6.-8.5.

Týmovka č.2, výprava pouze pro rádce a
vedoucí, příprava táborového programu, výlet
na kolech

Křivoklátsko

27.-29.5.

Výprava na Helfenburk

Helfenburk u Úštěka

2.6.

Exkurze za netopýry a přespání v lese

Praha - Milíčovský les

10. - 12. 6.

Přípravka, příprava táborové základny,
společná akce oddílů T.K. Modrý kruh

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

22.-31.7.

Expedice Český Banát, akce pro starší děti,
rádce a vedoucí v oddíle

Český Banát, Rumunsko

13.-28.8.

Letní tábor 2016

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

27.-28.9

Výlet s přespáním v Psím zubu

Psí zub, Posázaví

15.10.

Drakiáda

Malé Přílepy

25.-30.10.

Podzimní výprava do Krkonoš

Krkonoše

17.-20.11

Listopadová výprava do Broumova

Broumovsko

16.12.

Vánoční oddílovka s přespáním

Praha

17.12.

Procházka po královské cestě pro mladší

Praha

17.12.

Procházka s Vojtěchem od Pragulic

Praha

družinovky:

děti 6-12 let - 1x za 14 dní v pátek od 17-19 v klubovně Plzeňská 442, Praha 5
nebo krátké turistické výlety po Praze
děti 12-15 let - 1x za 14 dní ve čtvrtek 17-19 v klubovně Plzeňská 442, Praha 5

Akce pořádané oddílem Svišti
Termín:

Název akce, typ akce:

Místo:

29. - 31. 1.

Výprava do Smržovky, hory

Smržovka v Jizerských h.

5. - 7. 2.

Instruktorský víkend, příprava tábora, běžky

Příchovice

19. - 21. 2.

Vlčijamská stopa, běžkařský závod pro dospělé Vlčí jámy u Dol. Radíkova
členy T. K. Modrý kruh

11. - 13. 3.

Březnová výprava do Doubravice

Doubravice

8. - 10. 4.

Výprava do Heřmanova městce

Heřmanův městec

6. - 8. 5.

Květnová výprava do Třebíče

Třebíč

22. 5.

Park Mirakulum s Malasvišti, výlet

Milovice nad Labem

3. - 5. 6.

Výprava Expedice Natura

Brusov u Úštěku

10. - 12. 6.

Přípravka, příprava táborové základny,
společná akce oddílů T.K. Modrý kruh

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

25. 6. - 9. 7.

1. běh letního tábora

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

30. 7. - 13. 8. 2. běh letního tábora

Vlčí jámy u Dol. Radíkova

19. - 21. 8.

Letní výprava pod širák, putovní výprava

Lužické hory

23. - 25. 9.

Východ slunce na Sněžce, instruktorský víkend Sněžka

21. - 23. 10.

Vojenská bunkrová výprava do Náchodu/a

Náchod

11. - 13. 11.

Listopadová pivní výprava do Plzně

Plzeň

9. - 11. 12.

Vánoční výprava k Liškám u Bechyně

Hutě u Bechyně

družinovky:

klubovna Plzeňská 442, P5 – úterý 16:30 - 19, 1x měsíčně (od října 2016),
Instruktorská přípravka
klubovna Rodinné centrum Chuchle, P5 - pondělí, 16 - 18
klubovna Rodinné centrum Chuchle, P5 - středa 14 - 16, 16 - 18, Malasvišti

ZHODNOCENÍ PŘÍNOSU ČINNOSTI TK PRO MĚSTSKOU ČÁST PRAHY 5
Díky svému zaměření rozšiřuje T.K. Modrý kruh nabídku volnočasového vyžití dětí a mládeže.
Nabízí svým členům (především dětem) mimoškolní zájmovou činnost v oblasti turistiky,
tábornictví a ochrany přírody a to v průběhu celého roku (viz seznam akcí výše).
T.K. Modrý kruh patří dlouhodobě k největším dětským uskupením v rámci pražské organizace
ČTU, resp. i k největším v celé ČTU. Z uvedeného důvodu má T.K. Modrý kruh i zastoupení
v orgánech pražské krajské organizace ČTU.
Členství v jednotlivých oddílech je přístupné všem zájemcům z řad veřejnosti, pokud projeví
o členství a činnost zájem. To se samozřejmě týká i dětí, které na území Městské části Praha 5
a především v okolí klubovny bydlí nebo navštěvují školu.
Tuto koncepci sledujeme již od počátku vzniku našich oddílů a bez větších změn ji chceme
naplňovat i do budoucna, a to minimálně ve stávajícím rozsahu.
HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI TK
T.K. Modrý kruh každoročně hospodaří s více méně vyrovnaným rozpočtem. Některý rok
dosáhne mírného zisku, jindy menší ztráty v řádu tisíc Kč.
Hlavními příjmy jsou členské příspěvky, účastnické poplatky za tábory a dotace a granty
(MhMP, MŠMT, MČ Praha 5).
Hlavními výdaji jsou výdaje na pronájem klubovny a spojené služby, dále pronájem tábořiště
a pak potraviny, doprava a materiál na táborech.
Členské příspěvky se vybírají ve výši 300 Kč na člena (dětského i dospělého), z toho se odvádí
80 Kč (děti a studenti) a 150 Kč (pracující) na zastřešující spolek Českou tábornickou unii. Ze
zbývajících peněz se financuje provoz TK (především údržba klubovny, vedení účtu, nákup
materiálu, opravy, náklady na přípravu táborů apod.).
Hospodaření na družinových schůzkách a výpravách probíhá v podstatě mimo pokladny a
evidenci účetnictví TK. Jde o systém, kdy se vyberou od účastníků peníze přesně dle rozpočtu
dané akce, a ty se jim přesně vyúčtují. To znamená, že v pokladnách oddílů by se tyto částky
neprojevily.
Ceny táborů byly v roce 2016 od 2 800,- Kč do 3 800,- Kč.
TK Modrý kruh každoročně žádá a dostává dotace na tábory od MŠMT (25,- Kč na den a dítě)
a od MHMP na klubovnu a na činnost (tábory). V roce 2016 dostal TK dotaci od MŠMT ve
výši 66 746 Kč. Od MHMP dostal TK dotaci 215 500 Kč a mimořádnou dotaci 9 675 Kč. Tyto
dotace jsou dle pravidel daných institucí vždy vyúčtovány a odevzdány zprávy. Dále dostal
TK Modrý kruh dotaci od Městské části Praha 5 ve výši 49 900,- na obnovu podsadových stanů

a zaměstnanecký grant od společnosti KPMG Česká republika, s.r.o. ve výši 15 000,- který se
využil na financování vzdělávání (10 vedoucích se zúčastnilo kurzu nízkých lan).
V Praze, dne 31.1.2017

Lenka Fialková
náčelnice
Česká tábornická unie - T.K. Modrý kruh Praha,
p.s.

