VÝROČNÍ ZPRÁVA
2014

POSLÁNÍ ORGANIZACE
Dětem a mládeži ze všech sociálních skupin ve věku 6 - 26 let
nabídnout zajímavou alternativu trávení volného času než ulici,
a tím předcházet kriminalitě mládeže.
Prostřednictvím pravidelných schůzek turistických oddílů
a zájmových klubů, víkendových akcí, poznávacích výletů
a táborů zvyšovat znalosti a schopnosti dětí, a to zejména v oblasti
pěší turistiky, vodní turistiky, cykloturistiky, tábornictví a ochrany
přírody.

KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE
®

Název: Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB
Právní forma: zapsaný spolek
Sídlo: Nuselská 1496/66, 140 00 Praha 4
Telefon: 261 210 006, mobil: 602 887 514
E-mail: srubak@srubak.cz
Webové stránky: www.srubak.cz
Číslo bankovního účtu: 123146339/0800
IČO: 49628984
Organizace je zapsána ve spolkovém rejstříku, vedeným
Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6273
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
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PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE
Historie organizace
1979
Na Praze 4 je založen malý dětský turistický oddíl Žabáci, předchůdce
dnešního TTO SRUB.
1986
Vzniká Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB jako
samostatný dětský oddíl. Od počátku se jeho činnost zaměřuje na
výchovu dětí a mládeže v oblasti turistiky (hlavně pěší, ale v posledních
letech i vodácké a cykloturistiky), tábornictví a ochrany přírody.
1988
TTO SRUB získává tábořiště v Rabštejně u Chrudimi na kterém
následně od roku 1991 buduje vlastní rozsáhlou táborovou základnu.
1990
TTO SRUB se registruje jako základní organizace AVZO ČR.
1994
TTO SRUB je samostatnou dětskou organizací s právní subjektivitou,
registrovanou na Ministerstvu vnitra ČR jako občanské sdružení.
1998
Název organizace Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže SRUB® je
chráněn ochranou známkou ®.
2000-2002
TTO SRUB rozšiřuje svoji činnost o poznávací výlety a zájmové kluby
i pro neorganizované děti.
2004, 2007 a 2012
TTO SRUB získává titul „Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s
dětmi a mládeží“ pro léta 2004-2006, 2008-2010 a 2013-2015.
2014
TTO SRUB se registruje jako zapsaný spolek a je zapsán ve spolkovém
rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 6273
Turistické oddíly
V turistických oddílech si děti formou her a soutěží osvojují teoretické
znalosti z turistiky, tábornictví a ochrany přírody. Náplní schůzek jsou
i kolektivní sporty (lakros, softbal, ringo, ...). Na výpravách do přírody si
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znalosti ze schůzek ověřují, např. si samy rozdělávají oheň a vaří si,
odlévají stopy zvěře či poznávají rostliny.
Klub fantasy a deskových her (FDH)
Klub fantasy a deskových her sdružuje děti a mládež ve věku 10 - 26 let,
které spojuje zájem o hry na hrdiny, fantasy a sci-fi. Akce klubu jsou
určeny i pro neorganizované děti a mládež. Na schůzkách se věnují
zejména hraní deskových her (Dračí Doupě, Talisman, Aréna aj.). Klub
pořádá v klubovnách víkendové turnaje, členové se navíc účastní conů
(setkání příznivců sci fi a fantasy), kde se mohou setkat se spisovateli
žánru sci-fi a fantasy nebo změřit síly s jinými hráči na turnajích.
Klub dobrodružství (KD)
Je volně přístupným klubem pro všechny členy i neorganizované děti
a mládež od 14 do 26 let. Klub dobrodružství nabízí fyzicky náročnější
program (pobyt a přežití v extrémních podmínkách, horolezectví,
cykloturistika, geocatching atd.).
Jednodenní a vícedenní akce
TTO SRUB pořádá cca 1x za dva až tři týdny jednodenní nebo vícedenní
akci mimo území hl. m. Prahy, která je určena organizovaným
i neorganizovaným dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let. Na těchto akcích
děti seznamujeme se zajímavými místy po celé republice, poznáváme
s nimi přírodu a ukazujeme jim jak uplatňovat zásady tábornictví
a turistiky v praxi. V rámci víkendových akcí pořádáme i cyklistické
a vodácké akce a poznávací výlety.
Táborová činnost
TTO SRUB organizuje jarní tábor i jarní příměstský tábor a tři turnusy
letního tábora. Na těchto táborech se každoročně vystřídá cca 300 členů
a neorganizovaných dětí. Jarní tábory pořádáme v pronajatém objektu na
Vysočině, příměstské tábory v našich klubovnách a letní tábory na naší
táborové základně v Rabštejně u Chrudimi v chráněné krajinné oblasti
Železné hory. Součástí každého tábora je motivační celotáborová hra
a doprovodné programy.
Vzdělávání pracovníků
TTO SRUB pořádá pro své dobrovolné pracovníky víkendová školení
zaměřená na metodiku práce s dětmi, týmovou spolupráci a komunikaci.
Každý z dobrovolných pracovníků, který pracuje celoročně s dětmi, je
povinen složit interní zkoušku na pomocníka či oddílového vedoucího
(bezpečnost při hrách a dalších činnostech, příprava her, základy
psychologie atd.).
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ORGÁNY SPOLKU
VÝBOR
Pavel Alexandrovič – předseda spolku
Josef Kales – místopředseda
Dana Bujáková – účetní
Miloš Stehlík – člen výboru
NÁČELNICTVO
Pavlína Stoklasová – vedoucí turistických oddílů
Lucie Chybová – zástupce vedoucího turistických oddílů
Vladimír Černý – vedoucí Klubu FDH
David Přibyl – zástupce vedoucího Klubu FDH
Isabela Johanovská – vedoucí Klubu KD
DALŠÍ DOBROVOLNÍ PRACOVNÍCI
Lenka Žižková - externí pracovník
Robert Žižka - externí pracovník
Jaroslav Černý – externí pracovník
Karolína Fazekašová – externí pracovník
Kristýna Hrušková – externí pracovník
Jaroslav Hor – externí pracovník
Dana Škvrňová – externí pracovník
Lenka Průšová – externí pracovník
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FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014
TTO SRUB účtoval v roce 2014 v systému podvojného účetnictví
ve zjednodušeném rozsahu.

Výsledovka / výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč)
VÝNOSY
602 Tržby z prodeje služeb (tábory, víkendové akce)
662 Úroky z běžného účtu
684 Přijaté členské příspěvky
691 Provozní dotace
Výnosy celkem:

881
0
5
376
1 262

NÁKLADY
501 Spotřeba
510 Služby
512 Cestovné
518 Ostatní služby
521 Mzdové náklady
551 Odpisy majetku
Náklady celkem:

412
570
38
0
252
3
1 275

Hospodářský výsledek roku 2014 před zdaněním
591 Daň z příjmu
595 Dodatečné odvody daně z příjmu
Hospodářský výsledek roku 2014 po zdanění

- 13
0
0
- 13

Přehled přijatých dotací a darů
Magistrát hlavního města Prahy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Městská část Praha 4
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257.120,- Kč
83.000,- Kč
40.000,- Kč

Finanční rozvaha (v tis. Kč)
AKTIVA

k 1.1.2014 k 31.12.2014

A. STÁLÁ AKTIVA
Dlouhodobý majetek celkem
021 Stavby
022 Samostatné movité věci a soubory
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
081 Oprávky ke stavbám
082 Oprávky k samostatným movitým věc.
088 Oprávky k drobnému DHM

19
80
73
897
-61
-73
-897

16
80
73
878
-64
-73
-878

B. OBĚŽNÁ AKTIVA
Krátkodobý majetek celkem
211 Pokladna
221 Bankovní účty
261 Peníze na cestě
311 Odběratelé
314 Poskytnuté provozní zálohy
335 Pohledávky za zaměstnanci
341 Daň z příjmu
342 Ostatní přímé daně
381 Náklady příštích období

294
31
233
0
0
13
0
0
0
17

291
19
254
0
0
15
0
0
0
3

Úhrn aktiv

313

307
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PASIVA

k 1.1.2014 k 31.12.2014

A. VLASTNÍ ZDROJE
Vlastní zdroje celkem
901 Vlastní jmění
931 VH ve schvalovacím řízení
932 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráty ML
963 Účet výsledku hospodaření

305
60
0
0
245

292
305
0
0
-13

B. CIZÍ ZDROJE
Cizí zdroje celkem
8
321 Dodavatelé
-1
331 Zaměstnanci
8
333 Ostatní pohledávky za zaměstnanci
0
341 Daň z příjmu
0
342 Ostatní přímé daně
0
0
346 Dotace ze státního rozpočtu
347 Ostatní dotace
0
348 Dotace z územních samosprávných celků
0
389 Dohadné položky pasivní
1
384 Výnosy příštích období
303

14
0
10
0
0
0
0
0
0
1
4

Úhrn pasiv

313

307

ČLENSKÁ ZÁKLADNA
k 31.12. 2014
děti do 15 let
dorost do 18 let
mládež do 26 let
činovníci nad 26 let
Členů celkem

41
29
30
8
108
9

ČINNOST SPOLKU
V roce 2014 Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže
SRUB zorganizoval 48 pravidelných schůzek, 16 víkendových
a krátkodobých akcí, několik brigádnických akcí na táborové
základně, dva jarní dětské tábory u Humpolce a tři letní dětské
tábory u Chrudimi.
Pravidelná schůzková a klubová činnost probíhala
v našich klubovnách, které máme na území Prahy 4 (Pod Stárkou
a Ohradní).
V roce 2014 fungovaly 3 volně přístupné kluby (Klub
dobrodružství, a dva Kluby Fantasy a deskových her). Klub
dobrodružství svou činnost zaměřil nově na geocaching.
Jarní tábory s celotáborovou hrou „Tad Stones“ se
uskutečnily v době jarních prázdnin pro Prahu 1-5 a pro Prahu 610 v Kališti u Humpolce v chatě Na Bělici. Letní dětské tábory
jsme pořádali na naší táborové základně v Rabštejně u Chrudimi,
všechny turnusy byly věnovány celotáborové hře „Spiderman“. Na
táborech a víkendových akcích se vystřídalo celkem 476 dětí
a mládeže ze všech sociálních skupin, členů i nečlenů.
V letošním roce jsme se na táborové základně v Rabštejně
u Chrudimi zaměřili na rozsáhlou údržbu a modernizace generátorsolární elektrárny.
®

PROPAGACE SPOLKU
O své činnosti pravidelně informujeme na našich webových
stránkách www.srubak.cz, několik let také máme profil na
Facebooku. Před jarním a letním táborem a na začátku školního
roku pořádáme letákovou kampaň na základních školách, kde
představujeme naše akce. Letos jsme naší organizaci úspěšně
představili i na prezentačním pražském Veletrhu kroužků
a volného času.
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SEZNAM AKCÍ V ROCE 2014
termín
akce

místo akce

počet
účastníků
do 26 let

31.1.-2.2. Klub fantasy a deskových her "Rokytnice"

9

15.-22.2.

Jarní tábor Kaliště u Humpolce - 1. turnus

25

22.2.-1.3. Jarní tábor Kaliště u Humpolce - 2. turnus

24

Černolické skály, Řevnice

10

16.-19.4.

Velikonoční cyklo-pěší Kolín

10

8.-11.5.

Vandr "Vysočina"

4

Pěší výlet "Cheb a okolí"

11

Poznávací výlet "Českosaské Švýcarsko"

22

12.4.

16.5.
16.-18.5.

30.5.-1.6. Vodácká akce "Sázava"

18

30.5.-1.6. Klub fantasy a deskových her "Čerčany a okolí"

9

6.-8.6.

Výlet Vysočina, Nasavrky a okolí

27

13.-15.6.

Výlet Kutná Hora a okolí

23

20.-22.6.

Výlet Chrudimsko, Havlíčkův Brod a okolí

24

28.6.-17.7. Letní tábor Rabštejn u Chrudimi - 1. turnus

109

17.7.-3.8. Letní tábor Rabštejn u Chrudimi - 1. turnus

115

3.-20.8.

Letní tábor Rabštejn u Chrudimi - 1. turnus

73

3.-5.10.

Klub fantasy a deskových her "Kunvald"

10

18.10.

Jednodenka okolo Berounky

9

26.-29.10. Podzimní cyklo-pěší Strakonicko

18

25.-28.10. Klub fantasy a deskových her "Žamberk"

9

13.-14.12. Vánoční akce "Rabík"

8
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem rodičům a dalším přátelům, kteří v roce 2014
podali naší organizaci pomocnou ruku a přispěli k organizačnímu
zajištění našich činností. Rádi bychom zejména poděkovali
Jaroslavu Horovi, Daně Škvrňové a Kristýně Hruškové.
Děkujeme i všem našim sponzorům, kteří finančně přispěli na
chod organizace. V roce 2014 věnovali finanční prostředky
následující: Hlavní město Praha, Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy a Městská část Praha 4.

SRUB®
Turisticko - tábornický oddíl dětí a mládeže, z.s.
Nuselská 66, 140 00 Praha 4 - Nusle
web: www.srubak.cz
e-mail: srubak@srubak.cz
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