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Účelem této výroční zprávy je kompletně informovat o vývoji a činnosti pobočného spolku
Česká tábornická unie - T.K. Modrý Kruh Praha, p.s. (dále jen TK Modrý Kruh).
Výroční zpráva je zpracována za období 1. ledna 2021 až 31. prosince 2021.

Obecné informace o organizaci
Název
Sídlo
IČ
Právní forma
Spisová značka

Česká tábornická unie - T.K. Modrý Kruh Praha, p.s.
U Nikolajky 5, Praha 5 - 150 00
00674524
pobočný spolek
L 27241 vedená u Městského soudu v Praze

Kontaktní údaje
Mailová adresa
Datová schránka
Kontakt na náčelnici
Adresa klubovny
Webová stránka

tkmodry.kruh@gmail.com
q52vpsq
fialkova.lenka@gmail.com , tel. 724 244 942
Plzeňská 442/211, Praha 5 – Košíře, 150 00
www.modrykruh.cz

Statutární zástupci a vedení oddílů
Náčelnice
Místonáčelník
Revizorka
Vedoucí oddílu Bílí Delfíni
Vedoucí oddílu Svišti
Vedoucí oddílu ROJ

Lenka Fialková
Lukáš Dostál
Hana Procházková
Radka Plichtová
Lenka Lepíčková + Kateřina Hnízdová
Lukáš Dostál

Historie TK Modrý Kruh
Tábornický klub Modrý Kruh navazuje na historii čtyř tábornických oddílů Modrý Kruh, Bílí
Delfíni, Svišti a ROJ, které byly organizovány pod Pionýrskou organizací. Nejstarší z oddílů
Modrý Kruh vznikl již v roce 1965 a činnost ukončil v osmdesátých letech minulého století.
Další tři oddíly vznikly v letech 1971-1976. Po obnovení České tábornické unie v lednu 1990
se oddíly rozhodly vstoupit do této organizace a pojmenovat celý svůj tábornický klub,
kterého jsou součástí, historickým názvem zaniklého nejstaršího oddílu.
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Členská základna v roce 2021
198 aktivních členů
do 18 let

nad 18 let

Celkem

BD

51

21

72

ROJ

35

28

63

Svišti

39

24

63

Struktura TK Modrý Kruh
V rámci klubu fungují 3 samostatné oddíly – Bílí Delfíni, ROJ, Svišti. Každý oddíl má
1 hlavního vedoucího, 2 zástupce v Radě Modrého Kruhu a také svůj tým kvalifikovaných
vedoucích. Oddíly si plánují své akce samostatně, ale každoročně pořádají i akce
mezioddílové nebo v rámci celého klubu.
● oddíl BÍLÍ DELFÍNI: https://www.facebook.com/bilidelfini/
● oddíl ROJ:

https://www.oddil-roj.cz/, https://www.facebook.com/oddilroj/,
https://www.instagram.com/oddil_roj/

● oddíl SVIŠTI:

https://svisti-oddil.cz/, https://www.facebook.com/SvistiOddil/

Činnost TK Modrý Kruh
V průběhu roku se činnost oddílů soustředí na pravidelné oddílové a družinové schůzky a
víkendové akce (výpravy, výlety). Celoroční činnost oddílů vrcholí na letních stanových
táborech. Tyto tábory se konají od roku 1978 na táborové základně u Dolního Radíkova,
zhruba 20 kilometrů za Jindřichovým Hradcem, uprostřed přírodního parku Česká Kanada.
Půl hektarový pozemek je ve vlastnictví Spolku Vlčí jámy, který byl založen vedoucími
oddílů a přáteli tábornického klubu. Táborovou základnu pronajímá na letní tábory Spolek
Vlčí jámy právě oddílům z TK Modrý Kruh.
Oddíl Bílí Delfíni pořádá akce 1x měsíčně a nabízí je všem svým členům. Jedná se o
odpolední/večerní procházky, jednodenní výlety nebo vícedenní výpravy. V průběhu roku
organizuje i pravidelné týmové akce pro vedoucí. V létě je samozřejmostí 14denní letní tábor
ve Vlčí jámě a 7 – 10denní expedice pro dospívající členy a přátele oddílu.
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Oddíl ROJ standardně pořádá akce 2x do měsíce o víkendech. Každý druhý měsíc pořádá
víkendovou výpravu, která se střídá s jednodenním výletem kolem Prahy. Jednou měsíčně
pořádá odpolední akci v Praze, která je zpravidla nějak zaměřená (koupání, piknik, pečení,
soft…). V průběhu roku se vedoucí schází kvůli plánování akcí. Na tábor do Vlčí jámy jezdí
na 3 týdny.
Oddíl Svišti se schází pravidelně každý týden na družinovkách (menší skupina 4-14 dětí) buď
v klubovně na Plzeňské nebo v prostorách Rodinného centra Chuchle. Na víkendové výpravy
jezdí každý měsíc od října až do června včetně prodlouženého lyžovacího víkendu na konci
ledna. V průběhu roku se také věnují aktivitám ke vzdělávání dorůstajících vedoucích a
plánování letního tábora. Svišti jezdí do Vlčí jámy na 3 týdny.

V průběhu roku 2021 klub a oddíly organizovaly níže uvedené akce:
Společné akce TK Modrý Kruh
Rok 2021 jsme započali online sněmem v aplikaci Teams. V první polovině roku jsme již akce
nerušili, ale plánovali jsme je samoobslužné či online.
Jelen, Kuba a Háně z ROJe pořádali pro pražskou oblast mezioddílovou hru Mokasín. Hra
probíhala bezkontaktní online formou na platformě Discord. Účastníci navštěvovali různá
místa v Praze a okolí a plnili úkoly zaměřené na environmentální výchovu.
V květnu jsme opět uspořádali brigádu ve Vlčí jámě, která velmi pomohla k tomu, aby se na
tradiční červnové přípravce již mohla plně připravovat táborová základna ke konání letních
táborů. Také proběhlo každoroční školení táborových týmů v bezpečnosti práce s dětmi.
V létě proběhlo 5 turnusů táborů: 0. běh pod vedením Anči Jezberové, 1. běh – týdenní tábor
Fajsta, 2. běh Svišťů, 3. běh Bílých Delfínů a 4. běh ROJe.
Na podzim se setkala užší vedení jednotlivých oddílů nejen k potáborovým reflexím, ale také
k diskusi dalších témat, ve kterých by se měl klub Modrý Kruh dále posunout. K tomu také
napomohou pravidelné měsíční schůzky Rady TK MK.
Náčelnice Lenka Fialková

Česká tábornická unie - T.K. Modrý Kruh Praha, p.s.

Výroční zpráva 2021

Akce pořádané oddílem Bílí Delfíni
V roce 2021 jsme uspořádali 8 akcí pro děti a 4 akce pro oddílový tým. Akce pro děti jsme na
začátku roku plánovali rovnou formou samoobslužných akcí, přestože o ně nebyl takový
zájem. Velmi se nám povedla celotáborová hra Zlatý kompas. Během roku jsme se snažili
(vcelku úspěšně) zapojovat do týmu i nové čekatele a rádce. Přestože v tom máme ještě
rezervy, snažíme se jim předávat své zkušenosti s přípravou programu a plánování akcí.
V tomto směru nám pomáhají tzv. týmovky, kde sdílíme své nápady, ujasňujeme si směřování
oddílu jako takového. Někdy své akce směřujeme i na pomoc ostatním (výpomoc na
Bertramce, štípání dřeva v lesní školce Kolovraty). V tomto roce jsme si také navrhli a koupili
oddílová trika a pro rádce a vedoucí také oddílové mikiny.
Hlavní vedoucí oddílu Radka Plichtová
Termín

Akce

Místo

leden/únor

Samoobslužná Kampa

centrum Prahy

březen

Samoobslužný BD kvíz v Prokopáku

Prokopské údolí

22.5

Výlet Posázavskou stezkou

Jílové u Prahy

19.6.

Výpomoc na Bertramce

Praha Bertramka

24.7. - 7.8

Letní tábor – CTH Zlatý kompas

Vlčí jámy u Dolního Radíkova,
Česká Kanada

17.-19.9

miniVýprava do Liběchova

Liběchov

27-31.10

Podzimní výprava do Vlčí

Vlčí jámy u Dolního Radíkova,
Česká Kanada

5.-7.11

Týmovka pro čekatele, rádce a vedoucí

Lesní školka Kolovraty

26.-28-11

Výprava do Stráže pod Ralskem

Stráž pod Ralskem

11.12

Vánoční vyrábění

Praha
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Akce pořádané oddílem ROJ
V roce 2021 jsme pořádali celkem 14 samostatných akcí, včetně tábora. Akce byly do dubna
organizovány jako samoobslužné, naopak od září již akce byly organizovány bez výraznějších
omezení. Během roku jsme se také účastnili několika mezioddílových akcí – např.
samoobslužné hry od BD po Šárce a orientačního běhu. Společně s VR Praha jsme
organizovali hru Mokasín. Tenhle rok nám opět dorostlo mnoho nových instruktorů, a tak
začínáme s předáváním našich zkušeností směrem k nim. Celkově si ujasňujeme role a
předáváme si kompetence.
Hlavní vedoucí oddílu Lukáš Dostál (Dráp).
Termín

Akce

Místo

17. 1. – 24. 1.

Hra po Praze

Praha

2. 2. – 14. 2.

Hra po Praze s BD

Praha

20. 2. – 21. 2.

Orientační běh II

Praha

1. 4. – 30. 4.

Mokasín

Praha / Online

8. 4. – 11. 4.

Putování za Vraňákem

Praha

9. 5.

Soft

Praha

23. 5.

Májová výprava

Brdy

6. 6.

Koupání

Praha
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7. 8. – 28. 8.

LT Vlčí jáma

Radíkov

12. 9.

Piknik

Praha

24. 9. – 26. 9.

Stanová výprava

Křivoklátsko

10. 10.

Soft

Praha

26. 10. – 31. 10.

Říjnová výprava

Červený Kostelec

27. 11.

Podzimní výlet

Svatý Ján pod Skalou

28. 11.

Lezení

Praha

12. 12.

Cukroví

Praha

17. 12. – 19. 12.

Vánoční výprava

Dubá
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Akce pořádané oddílem Svišti
V roce 2021 jsme obnovili po dvouleté pauze (kvůli koronaviru) družinovky v Chuchli, které
probíhají každou středu. Také nám dorostli noví adepti na instruktory, proto jsme započali
instruktorskou přípravku, která probíhá po celý školní rok a zakončuje se prokázáním
dovedností a nabytých znalostí během tábora. Tento rok proběhla změna HVT a následně i
HVO, pro zachování předávání kompetencí mladším vedoucím.
V létě jsme pro velký zájem našich dětí zorganizovali předpuťák, který trval 3 dny a putovalo
se XX kilometrů do Vlčí jámy, kde následoval program tábora – Egypt (2 týdny) a Jamajka
(poslední týden).
Rok 2021 jsme s dětmi zakončili výpravou na Hrad Kašperk, kde nás navštívil Mikuláš, čert a
anděl. A mezi instruktory a vedoucími jsme se rozloučili na vánoční besídce.
Hlavní vedoucí oddílu Kačka Hnízdová
Termín

Název akce

Místo

Duben 2021

Mokasín-(Po)tuňzem(i)

Online

18.-20.6.-2021

Výprava pod stan

Nová Paka

1.-3.7.2021

Předpuťák

Česká Kanada

3.-24.7.2021

Tábor-Egypt a Jamajka

Vlčí jáma

22.-24.10.2021

Halloweenská výprava

Pacov

20.-21.11.2021

Putovní výprava

Česká Lípa
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24.11.2021

Promítání fotek z tábora

NEXT ZONE

3.-5.12.2021

Mikulášská výprava

Hrad Kašperk

Září-Prosinec, každá středa

Družinovky

Velká Chuchle

Září-Prosinec

Instruktorská přípravka

Praha Smíchov

22.12.2021

vánoční besídka

Praha
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Hospodaření a financování činnosti
T.K. Modrý Kruh každoročně hospodaří s více méně vyrovnaným rozpočtem. S ohledem na
trvající situaci pandemie covid-19, skončilo hospodaření v roce 2021 ve větší ztrátě než bývá
obvyklé (-162 tis.). Ztráta vznikla především kvůli nutnosti vrácení určité části přidělené
dotace MhMP a také kvůli nadměrnému využití uspořeného zisku z roku 2020 na nákup
potřebného materiálu a zajištění vzdělávání pro instruktory.
Hlavními příjmy klubu jsou členské příspěvky, účastnické poplatky za tábory a dotace a
granty (MhMP, MŠMT, MČ Praha 5). Hlavní výdaje klubu jdou na pronájem klubovny a
spojené služby, dále pronájem tábořiště a potraviny, doprava a materiál na táborech.
Členské příspěvky jsme v roce 2021 vybírali ve výši 400 Kč na člena (dětského i dospělého),
z toho se odvedlo 120 Kč (děti a studenti) a 200 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.).
Ceny táborů se v roce 2021 pohybovaly od 3 200 do 4000 Kč.
TK Modrý Kruh každoročně žádá a dostává dotace na tábory od MŠMT (28 Kč na den a dítě)
a od MhMP na klubovnu a na činnost (tábory). V roce 2021 dostal TK dotace v celkové výši:
383 843,- Kč. Z toho:
▪
▪

▪
▪
▪

49 896 Kč od MŠMT na tábory
69 661 Kč od MŠMT jako mimořádná dotace na vybavení (pořídili jsme tiskárnu, dvě
motorové pily, barel s odtokovým kohoutem, skládací bedny pod postel do stanů,
powerbanky, mapy České Kanady na šátku, koberec a další materiál na opravu
klubovny Plzeňská)
49 000 Kč od MČ Praha (využili jsme na zakoupení stanových a bivakovacích
plachet)
243 400 Kč od MhMP na tři běhy táborů a akce během roku a provozní náklady na
klubovní prostor
zaměstnanecký grant od KPMG České republiky, který jsme využili na vzdělávání
vedoucích (kurz ZdrSem)

Tyto dotace jsou dle pravidel daných příslušnou institucí vždy vyúčtovány a odevzdány
zprávy.
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Zhodnocení činnosti T.K za rok 2021
Začátek roku probíhal opět kvůli pandemii covid 19 v omezeném režimu. Na rozdíl od roku
předchozího, jsme již měli zavedené komunikační systémy a také nápady, jak zachovat
činnost i přes nemožnost scházení se. Oddíly vymýšlely akce samoobslužné, ale také se
potkávaly se členy na různých platformách. Oddíl ROJ tuto zkušenost využil pro uspořádání
mezioddílové hry Mokasín, která velmi podporovala enviromentální výchovu a mohl se do ní
zapojit každý. Zbytek roku jsme zvládli činnost víceméně klasicky za dodržení aktuálních
opatření (testy, očkování, zvýšená hygiena).
Díky předchozímu roku se klub snaží ještě více zefektivnit interní komunikaci. Každý oddíl
má vytvořené užší jádro, které komunikuje s náčelnicí, ale i s ostatními oddíly navzájem.
Během roku se podařilo nastavit prostředí google workspace pro neziskové organizace, ale
fungování v tomto prostředí se pravděpodobně osvědčí až rok příští. Stejně tak oddílové i
klubový web. Ke splnění těchto cílů by mělo přispět pravidelné měsíční setkávání Rady T.K.
Modrý Kruh.
Dále v tomto roce pokračuje předávání určitých kompetencí na mladší členy. Na úrovni klubu
se předal post místonáčelníka (nově Lukáš Dostál) a také hlavního hospodáře (nově Terka
Němcová). V určitých oblastech se zaškolují noví členové, aby kontinuita klubu zůstala
zachována. Náčelnice letos zaučila další vedoucí (Magdalena Holá do agendy žádostí o
granty a jejich vyúčtování.
Tuto myšlenku – tedy obměnu členů a nové kompetence – podporují i jednotlivé oddíly. A to
také proto, že za poslední 2 roky dorostlo do instruktorského/ vedoucího věku mnoho členů.
Každý oddíl se teď pyšní minimálně 25 členy, kteří chtějí pokračovat s prací s dětmi i nadále.
Nové role se tedy předaly v oddíle Svišti (nový HVT, na podzim nová HVO), ale také v ROJi
(nový HVT). S tím se i obměňují užší jádra ve vedení oddílů, výběr členů do Rady TK,
potřeba vzdělávání v určitých oblastech.
Přestože byl rok ovlivněný pandemií, podařilo se uskutečnit několik vzdělávacích kurzů, a to
za pomoci oblasti Praha, ale i Modrého Kruhu. Členové (hlavně mladší) se zúčastnili Malé
placky (zaměřená na výpravu), Velké placky (kurz pro HVT) a jednodenního refresh kurzu
první pomoci od ZDRSEMu. Další vzdělávací dílničky, zejména na tvorbu hry a táborového
programu, si tvoří jednotlivé oddíly samostatně dle svých nastavených systémů.
Díky grantům a dotacím jsme mohli v tomto roce opět vylepšit materiální vybavení na
táborové základně ve Vlčí jámě (bezúdržbové plachty, motorové pily, bedýnky do stanů),
zvelebit klubovnu na Plzeňské (díky oddílu Svišti) a pořídit funkční společný materiál
(tiskárna, skener, řezačka), ale i do jednotlivých oddílů (bivakovací plachty, mapy České
Kanady na šátku, powerbanky).
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Oddíl Bílí Delfíni se dále zapojil do projektu šablony - vzdělávací projekt MŠMT (fondy
EU). Jedna se týkala předávání zkušeností staršího vedoucího mladšímu v oblasti trampingu a
plánování akcí s dětmi. Díky tomu se oddíl vybavil vlastními stany a vařiči na přespávání na
puťácích. Při druhé realizaci se zaměřili na zpěv táborových a trampských písní. Pomocí této
šablony si mohli pořídit oddílovou kytaru a vytisknout vlastní zpěvník.
Celkově se oddílům, a tedy i celému klubu, v tomto roce podařilo řešit mnoho témat, která
dlouho čekala k diskusi. Jedním z nich bylo právě předávání kompetencí, navazování na
tradice a ideje. Proto se také klub rozhodl podpořit nápad Lindy Lopatkové k založení
nového oddílu pod záštitou klubu Modrého Kruhu. Všichni členové Rady a užších kruhů
vedení oddílů jsou tomuto plánu velmi nakloněni a předkládají ho k odhlasování na sněmu,
který se koná v lednu 2022.

Zhodnocení přínosu činnosti T.K. 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 se snaží plně podporovat své členy ve svých životních ambicích a plánech.
Umožňuje jim navštěvovat různé vzdělávací kurzy, ale také mezigeneračně předává znalosti a
poznatky nejen z hlediska turistiky, tábornictví, ochrany přírody, ale i z oblasti ekonomie,
řízení týmu, plánování a práce s dětmi.
Členství v jednotlivých oddílech je přístupné všem zájemcům z řad veřejnosti. To se
samozřejmě týká i dětí, které na území Městské části Praha 5 a především v okolí klubovny
bydlí nebo navštěvují školu.

V Praze, dne 16.1.2022
Lenka Fialková, náčelnice
Česká tábornická unie
T.K. Modrý kruh Praha, p.s.

