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kdo jsme
Česká tábornická unie (ČTU) je občanské
sdružení s dlouhou historií. Založeno
bylo v roce 1968, pak násilně rozpuštěno
komunistickou diktaturou a v roce 1990
znovu obnoveno v duchu původních
ideálů. V ČTU se volně sdružují děti,
mládež i dospělí v tábornických klubech
a osadách. Naše programové zaměření
vychází z myšlenek lesní moudrosti –
woodcraftu, čímž navazujeme na historické tradice trampského hnutí i na
vlastní činnost v době vzniku a rozvoje
ČTU.
Členové ČTU jsou lidé různých povolání
i zájmů, věkem děti i kmeti, všechny nás
ale spojuje vztah k přírodě a životu ve
svobodě. Chceme přírodu nejen užívat
ke sportu a rekreaci, ale také ji poznávat,
porozumět jejím zákonitostem a chránit
ji. Moderní chápání života v přírodě neomezujeme jen na les a volný pohyb v
něm jako původní trampové, chceme žít
v souladu s ekologickými zásadami a učit
to i naše děti.
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Stěžejním posláním ČTU je výchova dětí
a mládeže. V realitě 21.století vnímáme
jako základní problémy společnosti sobectví a vzájemnou lhostejnost mladých
lidí vůči společnosti i sobě samým.
Nejde nám jen o zkomercializované
zachraňování deštných pralesů, snažíme
se naše mladší členy vést k obyčejným
lidským hodnotám jako je slušnost, nesobeckost, pracovitost a především
přátelství.
V tábornických klubech a osadách děti
získávají znalosti o přírodě, učí se tábornické dovednosti a zážitky z her a výprav
do přírody jim nenásilně ukazují cestu
fair play jako ideální strategii pro život.
Nedílnou součástí činnosti ČTU je také
práce s mládeží neorganizovanou, která
funguje jako účinná protidrogová prevence a v současné virtuální době ukazuje dětem možnosti trávení volného času
bez počítače nebo televizní obrazovky.

Veřejnosti nejznámější akce ČTU jsou
dva tradiční hudební festivaly – dětská
Brána a Porta pro ty odrostlejší. V letních
měsících nabízíme širokou paletu táborů
s různým zaměřením pro děti i mládež ,
pro ty starší potom tábornickou školu a
víkendové zážitkové akce.
Naši členové se vzdělávají v kurzech
akreditovaných MŠMT , které jsou
otevřeny i veřejnosti. Činnost ČTU se
nejvíce zviditelňuje na společenských
akcích jako například Kufry, CVVZ,
dětské dny či každoročním pořádáním
zážitkových her jako je například akce
Přežít, Brněnská výškovnice, Novohradské hory a mnoho dalších.
V roce 2014 jsme se stejně jako všechny
ostatní organizace pracující s dětmi
potýkali se značným nedostatkem financí. Dalo by se říci,že situace je
každým rokem kritičtější. Uvědomujeme
si, že šetření je nutné na všech frontách,
bohužel náš sektor není ziskový a ani

fantastické nadšení dobrovolně pracujících členů ČTU nedokáže zafinancovat nutné položky v napjatém rozpočtu,
navíc i nejnadšenější členové musí jíst a
platit nájmy.
Volnočasové aktivity dětí patří stejně jako
jejich vzdělávání patří k prioritám normální demokratické společnosti, smysl naší
práce nejlépe ukazují sami naši členové
– jsou to ti zcela obyčejní dobří lidé.
Doufáme tedy, že si naši političtí
reprezentanti v mezičase mezi tvorbou nových zákonů a vyšetřováním jejich důsledků najdou čas a především
rozpočtové rezervy pro nejen naši organizaci.
Navzdory ztíženým podmínkám ze stran
úbytku peněz činnost ČTU pokračuje, a
to hlavně díky dobrovolnické mravenčí
práci našich členů. Díky nim můžeme
každý rok spokojeně sledovat a aktivně
se účastnit mnoha výprav, táborů,
potlachů, setkání, her, kulturních, sportovních i společenských akcí.
S hrdostí jim děkujeme a věříme,že
nadšení je neopustí ani v dalších letech!
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struktura naší organizace
ČTU jako organizace vytváří pomocí svého ústředí, Nejvyšší rady a Velkých rad
oblastí podmínky pro práci i zájmovou
činnost svých členů a subjektů, snažíme
se vyjádřit společné potřeby a zájmy
tábornických osad, klubů a samotářů.
Každý klub a osada je v ČTU samostatnou částí, která si všechny svoje
otázky řeší svobodně a samostatně s
přihlédnutím k vlastním možnostem a
podmínkám.
V práci a činnosti nám pomáhá členství
v České radě dětí a mládeže. ČTU se
jako zakládající člen podílí na činnosti
tohoto zastřešujícího orgánu dětských
a mládežnických organizací ČR i
personálně. Zástupci jsou Karolína Musilová a přímo v představenstvu Ondřej
Chobot.
SNĚMY ČTU
Sněm ČTU je nejvyšším orgánem
sdružení,koná se jednou za čtyři
roky. Zhodnotí uplynulé období a vy-
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Programové prohlášení, které nasměruje
činnost
ČTU
podle
stávajícího
společensko-ekonomického
vývoje, upřesní pedagogické metody při
vzdělávání členů a zohlední návrhy demokratické většiny členské základny.
Ve stejném intervalu se konají i sněmy
jednotlivých oblastí. V roce 2014 proběhl
12.Sněm ČTU. .
ÚSTŘEDÍ ČTU
Ústředí funguje jako celostátní servisní centrum a zajišťuje podmínky pro
práci všem oblastem ČTU. Zajišťuje
komunikaci s orgány státní správy, ekonomické i legislativní záležitosti, zpracovává výstupy pro státní orgány a řeší
veškeré problémy z toho vyplývající.
Nedílnou součástí práce ústředí je informovat, zprostředkovávat komunikaci
mezi nižšími články a propagovat práci
ČTU směrem k veřejnosti. Zaměstnanci
ústředí berou svůj nelehký úděl se
stoickým klidem, vysokým pracovním nasazením a černým humorem úměrným

NEJVYŠŠÍ RADA ČTU
Nejvyšší rada ČTU (NR) se schází
čtyřikrát ročně, zpravidla jednou za tři
měsíce. Zasedají v ní volení zástupci
z Velkých rad jednotlivých oblastí a
zástupci ústředí a odborných týmů.
V roce 2014 se Nejvyšší rada konala
tradičně v březnu v Praze na ústředí, v
červnu hostila zasedání chřibsko- karpatská oblast na TZ Dakota , v září byla
NR spojena s 12.Sněmem na Slunečné
Pasece a poslední listopadový den opět v
Praze. NR vždy projednává organizační,
ekonomické, ideové i praktické otázky týkající se pravidelné činnosti ČTU. Účast
členů NR byla vždy více než dostatečná,
zasedání vždy usnášeníschopná.
OBLASTI ČTU
ČTU tvoří 12 oblastí v ČR: Praha,
Střední Čechy – západ, Střední Čechy
– východ, Východočeská, Severočeská,
Velké Lucko, Západočeská, Jihočeská,
Jihomoravská, Jesenická (Severo-

česká,
Jihomoravská,
Jesenická
(Severomoravská) Chřibsko-karpatská a
Beskydská (Moravsko-slezská). Oblasti
řídí Velké rady (VR).
Oblasti se dále dělí na nižší organizační
články se samostatnou právní subjektivitou - tábornické kluby tábornické osady
(T.K. a T.O.). V současnosti je jich 145
a pracují ve všech krajích ČR a hlavním
městě. Rovnoprávnými členy oblastí jsou
též tzv. samotáři.
Členská základna ČTU se v posledních
letech ustálila. Současný počet členů je
bezmála 7000 osob. Přes 70% z toho
jsou děti a mladí lidé do 26ti let.

ODBORNÉ PRACOVNÍ TÝMY
Kulturní tým má na starosti všechny
záležitosti týkající se festivalů Porta a
Brána.
Pedagogicko – metodický tým zajišťuje
pořádání tábornických škol a vzdělávání
členů ČTU pod vedením J.Zatřepálka.
Hlubokou poklonu za pevné vedení
lodi ČTU skrz hluboké vody všech ekonomických i účetních pravidel zaslouží
Eliška Dittrichová a Eva Jirková, bez jejich práce by naše organizace nepřežila
jediné účetní období.
V roce 2014 byl zvolen místonáčelníkem
pro ekonomické zálěžitosti Martin Blodig,

který postupně převezme kormidlo ekonomiky v budoucích letech.
Informatika v ČTU funguje zejména na
elektronické úrovni, přičemž hlavní důraz
je kladen na permanentní aktualizaci
webových stránek ústředí i jednotlivých
oblastí.
Smírčí komise plní svou funkci nejlépe,
když nemá co na práci. Také v roce 2014
nemusela zpracovávat žádný podnět.
Propagační tým české tábornické unie
založil v roce 2014 Jiří Zatřepálek, pod
jeho vedením pracuje ČTU na mediálním obrazu a zviditelňení své činnosti
vztříc široké veřejnosti.

VELKÉ RADY OBLASTÍ ČTU
Velké rady oblastí (VR) pracují
samostatně dle svých programů a potřeb
svých členů.
Fungují jako informační a ekonomické
spojení mezi ústředím a nižšími články,
ale mohou nabízet mnohem širší škálu
akcí a činností.
Aktivita jednotlivých oblastí je rozdílná,
závisí především na vůli, aktivitě a nasazení jednotlivých radních i členů oblastí.
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rok 2014 optikou náčelníka
Myslím, že rok 2014 byl pro Českou
tábornickou unii rokem velice významný
z několika hledisek.
Názor k tomuto pohledu by si měl každý
vytvořit sám za sebe, samostatně za
svoji osobu.
Náčelník takového sdružení, jakým
Česká tábornická unie je, by pak měl své
postřehy nasbírat z co nejširšího spektra
názorů .
Osobně jsem toho názoru, že v oblasti
generační došlo v České tábornické unii
k významné změně, kdy po odstoupivším
dlouholetém náčelníkovi Lochnesovi byl
sněmem v září loňského roku zvolen
náčelník téměř generaci a místonáčelník
o generaci mladší..
Věřím, že dříve narození kamarádi porovnávají plusy a mínusy tehdejší a dnešní
doby. Své postřehy nám někteří sdělují
a já se snažím odbourat v sobě pocit,
že současnost v jejich vnímání na body
prohrává.
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Mnozí z tábornických seniorů jsou však
dosud výraznými nositeli myšlenek tábornictví, předávají své pozitivní myšlenky
a zkušenosti, aktivně se společensky
uplatňují nejen v našem prostředí, ale
získávají táborníkům dobré jméno i u
veřejnosti.
Ti o generaci mladší, tedy ti, kteří jsou
v převážné většině představiteli našich
oblastí, klubů a osad, nebo jsou stavebními kameny naší každodenní činnosti s
dětmi a mládeží, neustále přemýšlí, jak
zastavit klesající ekonomickou podporu
státu pomocí jiných finančních zdrojů.
Snaží se o to, aby rodiče dětí, na které
se naše činnost převážně orientuje,
nezačali přemýšlet o tom, zda dětem
umožnit romantické zážitky, či na tento
úkor zachraňovat rodinné rozpočty a
dětem tyto činnosti, i když ne cíleně,
nedopřát .
I zde se však setkávám s určitou mírou

pesimismu ze strany rodičů. Zároveň
znám ale takové, kteří si nepřipouští
známé „vtipné“ klišé o tom, že až na
prvním místě jde především o peníze.
Pak tedy, pokud je na vlak, tak v přírodě
je nejlépe...
Další,
neméně
významnou
skutečností, která před Českou tábornickou unii postavila nelehký úkol
přetranformovat občanské sdružení v
zapsaný spolek, bylo vstoupení v platnost nového Občanského zákoníku.
V této legislativní oblasti jsme započali tento proces realizovat ihned po sněmu ČTU,
kde se začaly připravovat nové stanovy.
Tento proces v současnosti probíhá a i
když se jedná o nelehký úkol, jde vlastně
o nejdůležitější stavební kámen v legislativním statutu České tábornické unie,
tudíž je tomuto věnována velká pozornost
a jde o kolektivní práci, která vzhledem
ke své podstatě není určitě jednoduchá.
jednoduchá

Děti v našich klubech, osadách a všech
základních článcích, tyto starosti naštěstí
netrápí. Odpočítávají dny do začátku
tábora, dumají, jaký zážitek přinese víkendová výprava, příští oddílovka, zda
zaujmou porotu a diváky svým hudebním
uměním na některém z našich festivalů.
Zde si myslím, že je na místě vyslovit velký
dík všem členům, vedoucím, náčelníkům
a dalším za to, že svou dobrovolnou prací,
svým volným časem a zejména svým
nadšením a dobrým srdcem vytvářejí
našim nejmladším tyto skvělé podmínky
a umožňují jim v dnešní, ne zrovna
ideální společenské situaci, prožívat
nezapomenutelné chvíle se svými vrtevníky ale i se všemi staršími kamarády.
Jsem přesvědčen a věřím, a se mnou
i mnozí z našich vedoucích dětských
kolektivů, že trpělivé a systematické
naplňování naší společenské role v
oblasti práce s dětmi a mládeží na poli
volného času, pedagogiky, kultury a sportu se společnosti i státu více než vyplácí!
Zde bych uvedl několik vět z minulých výročních zpráv podávaných

...Místo krátkodobých přefinancovaných
projektů různých evropských uskupení nabízíme dlouhodobě osvědčený
model vzájemné výchovy, protože
nejen stejně jako starší u čí mladší,
zároveň jsou jimi sami ovlivňováni.
Snažíme se o kontinuitu, děti se
nenásilně učí i pro dnešní dobu tak
netypickou úctu ke zkušenosti stáří,
naopak senioři mohou kontaktem
s juniory zkušenosti ještě získat...
náčelníkem Lochnesem, neboť si
myslím, že jsou vyjádřením toho,
za čímž si pevně chceme dále stát :
..ČTU sdružuje velmi volně mnoho
výrazných osobností, které místo
„schůzování a slovíčkaření“ raději konají
potřebné a v tomto duchu vychovávají i
svěřené děti..
..Děti zvyklé na činnost v oddílech či na
táborech nepotřebují hledat příjemnější
prožitky v psychotropních látkách,
protože si svůj život dokážou „užít“ bez
nich. Své sociální návyky získávají tam,
kde je kladen důraz na tradiční morální
hodnoty a jakékoliv formy šikanování a
rasismu jsou utlumeny už v počátcích...

...Spokojené děti, účastníci táborů a
jejich rodiče, jsou nejlepším důkazem
prospěšnosti a úspěšnosti této trvalé
společenské funkce ČTU. Zároveň to
je důkaz, že dobrovolná práce s dětmi
má pro společnost hluboký smysl...
I když jsem náčelníkem České tábornické unie z mého pohledu velmi
krátkou dobu a dosud se v některých
ohledech učím a rozhlížím, mohu zde
hrdě prohlásit, že naši členové se
v roce 2014 usilovně snažili naplnit
vytyčené cíle a pevně věřím, že tomu
bude tak i v roce letošním, v roce 2015..
Za toto všem patří můj osobní dík.
Milan „Náča“ Rychlý
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dětské tábory
ČTU v loňském roce pořádala 148
táborů, na kterých jsme uvítali 5817 dětí
a mladých lidí do 18ti let.

ciálně znevýhodněných skupin, důležitou
součástí výchovy je integrace a vzájemné porozumění mezi rozdílnými etniky.

Táborem se rozumí prožitková pobytová letní i zimní akce se zaměřením od
klasických „tábornických“ přes vodácké,
cyklistické či expediční putovní tábory v
délce trvání od jednoho až po tři týdny.

Tábory fungují jako významná část
trvalého programu protidrogové prevence, hlavně pro nečleny ČTU jsou
často netypickou zkušeností s aktivním
trávením volného času s vrstevníky bez
užívání drog.

Většina táborů probíhá o letních prázdninách, ale ČTU pořádá i tábory zimní ,
jak putovní, tak klasické v chalupách.
Celotáborové hry zvou děti do tajemných světů historie i budoucnosti a vedle
hraní a zábavy se je vedoucí snaží také
nenásilnou formou naučit něco ze svých
znalostí o přírodě i společnosti.
ČTU jako organizace klade důraz na
tradiční lidské hodnoty a aktivní přístup
k ochraně přírody.
Mezi účastníky táborů patří i děti ze so-
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Význam práce ČTU potvrzují spokojené
děti i jejich rodiče. Děti se k nám vracejí a
přivádějí sourozence a přátele,což pěkně
dokumentuje nárůst členské základny v
posledních letech.
Z mnoha talentovaných dětí pak vyrůstají
oddíloví vedoucí, kteří svým příkladem
ovlivňují další generace dětí.
ČTU tak nenápadně, ale velmi výrazně
přispívá k výchově a zlepšování klimatu
celé společnosti.

nejdůležitější jsou všichni naši členové
Základními stavební kameny ČTU jsou
tábornické kluby a osady, ale především
jejich členové.
Ti se práci s dětmi a mládeží věnují
většinou systematicky,dobrovolně a s
nadšením, pořádají akce a setkání pro
členy i veřejnost celoročně, nejen o letních prázdninách.
Vedoucí dětských oddílů jsou dobrovolníci, kteří svůj volný čas rozdělují mezi
práci s dětmi a seberozvoji, aby mohli
své zkušenosti předávat a pěstovat v
dětech lásku k přírodě i morální hodnoty.
Právě oni jsou nejdůležitější pro budoucí
rozvoj nejen České tábornické unie a jejich práci nelze žádnými slovy dostatečně
ohodnotit.
Vedle základních článků jsou nedílnou
součástí našeho sdružení i samotáři,
kteří se často zapojují do organizací akcí
dle svých možností a schopností.

9

události roku 2014
Hlavní, dlouhodobé a krátkodobé akce
celostátního či regionálního charakteru
pro celoroční program činnosti ČTU jsou
navrženy a schváleny každoročně na
prosincovém zasedání Nejvyšší rady
ČTU.
Akce oblastního charakteru realizují jednotlivé oblasti a základní články. Za celý
rok se uskutečnilo mnoho akcí. Uvádíme
jen zlomek z těch nejzajímavějších.
12.SNĚM ČTU
Dne 6.9.se konal 12.Sněm ČTU na
Slunečné Pasece. Krásný víkend plný
rokování společně strávilo přes 200
kamarádů.
Z voleb vzešlo staronové vedení ČTU
v čele s náčelníkem Milanem „Náčou“
Rychlým, řady místonáčelníků vedle znovuzvolených Elišky Dittrichové, Pavla
Bublíka a Jiřího Zatřepálka doplnil Martin
Blodig. Revizorkou se stala opět Dana
Rásochová.
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TÁBORNICKÉ ŠKOLY
Tábornická škola (TŠ) je zážitkověvzdělávací akce zaměřená především na
výchovu budoucích vedoucích dětských
oddílů. Frekventanti zde prohlubují svoje
znalosti z tábornictví a příbuzných oborů
(poznávání přírody, organizace výpravy,
meteorologie, práce s mapou, výzbroj
a výstroj, přežití v přírodě, první pomoc
atd.), které pak s úspěchem uplatňují ve
svých domovských klubech.
Praktické zkušenosti získávají účastníci
při náročných hrách a adrenalinových
aktivitách, které jsou oblíbenou součástí
programu TŠ.
V roce 2014 proběhla TŠ již popatnácté
na jihočeské základně Kadov, úspěšně ji
absolvovalo 11 ze 15ti účastníků ve věku
od 15ti do 26ti let.
Neméně důležitým smyslem tábornické
školy je setkávání členů ČTU z různých
klubů a oblastí, navazování přátelství a
vzájemná výměna zkušeností.
To vše velmi výrazně posiluje spolupráci

mezi jednotlivými oblastmi a výrazně tak
zlepšuje a zefektivňuje činnost ČTU jako
celku.
SETKÁNÍ ÚČASTNÍKŮ TŠ
Setkání jsou pořádána organizátory
jihočeské tábornické školy přibližně
třikrát do roka v rámci vzájemné výměny
zkušeností mezi účastníky různých TŠ a
udržování kontaktů mezi přáteli ze všech
oblastí vždy s programem – hrou na
určité téma.
Letošní únorové setkání na Kadově
bylo zaměřeno na praktické ověřování
poznatků o přežití v arktickém terénu.
Na konci května jsme se sešli v hojném
počtu 41 lidí na jihočeské základně
Kadov, kde celý víkend probíhaly
převážně praktické ukázky překonávání
přírodních překážek pomocí horolezecké
techniky.
Říjnové kolínské setkání přilákalo 42
květinkové mládeže, účastníci strávili
příjemný víkend ve stylu 60.let v podzimní plískanici.

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH
Školení pořádají jednotlivé oblasti, je
otevřeno i nečlenům ČTU. Každá oblast
samostatně pořádá školení, kurzy
a semináře pro zvýšení kvalifikace
svých členů i nad rámec naší pedagogické činnosti oficiálně akreditované
MŠMT. V letošním roce bylo proškoleno
celkem 1031 dobrovolníků, hospodářů i
zdravotníků.

Na rozdíl od tábornické školy se při
plackování klade větší důraz na ekonomiku, legislativu, psychologii, teorii her
a pedagogiku v teoretické rovině, cílem
je poskytnout kromě znalostí v rámci
povinného rozsahu kurzu i motivaci k
dalšímu vzdělávání.
V roce 2014 proběhly kurzy v Praze, v
oblastech Střední Čechy - západ, Jižní
Morava a Jižní Čechy, proškoleno bylo
81 účastníků.

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLENÍ
ČTU byla akreditována MŠMT pro
provádění školení zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a mládež. V
roce 2014 proběhla školení v pražské,
východočeské, jihočeské a jihomoravské oblasti.
PLACKOVÁNÍ
Plackování je interní název pro
školení vedoucích dětských kolektivů.
ČTU získala akreditaci pro pořádání
rekvalifikačních kurzů od MŠMT pro
činnost „Vedoucí dětských kolektivů“ a
„Hlavní vedoucí dětských táborů.“ (tzv.
Velká Placka). Pro mládež ve věku
15-18 let organizuje ČTU semináře
tzv. Malou Placku jako osvědčení pro
instruktorské funkce.

11

FESTIVAL BRÁNA
Festival Brána je hudební soutěž
pořádaná ČTU již téměř 3 desítky let. let.
Soutěží zde děti a mládež v interpretaci
převážně trampských, folkových a country písní v kategoriích jednotlivců a skupin rozdělených ještě věkově do 15ti a
do 18ti let. Vlastní tvorba dětí je vítána a
porotou velmi kladně hodnocena.
V průběhu roku jsou pořádána jednotlivá oblastní kola - v roce 2014 jich bylo

9, ze kterých jsou odbornými porotami
vybráni ti nejlepší, kteří změřili své síly
v celostátním finále pořádaném v sobotu
25.11. v Brně - Medlánkách.
Ve finále zvítězili v kategorii do 15ti let
mezi sólisty Táńa Zatloukalová z Modré,
mezi skupinami Vohelníci z Mohelnice.
V kategorii do 18ti let vyhrála skupina
Daybefore ze Strážnice a sólista Štěpán
Urban z Uherského Hradiště.
Ten byl také jako absolutní vítěz nominován do následujícího mezinárodního finále Porty v Ústí nad Labem.
Organizace finálového klání proběhla
výborně, již tradičně díky pořadatelům z
Jihomoravské oblasti ČTU.
Brána je nejstarší hudební festival
těchto žánrů pro děti u nás, pro mnoho
začínajících muzikantů je účast v soutěži
odrazovým můstkem pro jejich další
hudební kariéru.
Důkazem jsou známé tváře vzešlé z
Brány, se kterými se můžeme v současné
době potkávat na různých televizních
soutěžích, koncertech a festivalech.
Více informací z Bráně naleznete na
www.festivalbrana.cz.
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FESTIVAL PORTA
Nejstarší soutěžní festival trampské,
folkové a country hudby u nás loni oslavil
48. narozeniny. ČTU zorganizovala 15
oblastních kol, spolu s O.s. Porta národní finále v Řevnicích a podílela se také
na mezinárodním finále řízené KSM Ústí
nad Labem a O.s. Ars Porta Bohemica.
Ve 15ti oblastních kolech soutěžilo 228
formací = 576 hudebníků. Jejich výkony
vidělo téměř 1576 diváků. I s nedostatkem finančních prostředků dokázali
oblastní pořadatelé vyčarovat skvělou
atmosféru, kterou ocenili soutěžící i diváci. Vítězové postoupili do národních
finále.
České národní finále se konalo 27.6. –
29.6. v Lesním divadle v Řevnicích. Vedle soutěžících nominovaných z oblastních kol zde vystoupily stálice nejen
české a nejen folkové scény.
Hlasování poroty rozhodlo o vítězství
formace LOUKABAND z prahy a okolí,
v těsném závěsu skončilo trio p.e.s. z
Františkových lázní a RENDEZ FOU z
Jihlavy.
Slunný víkend plný hudby byl nádherný

týmu
ýmu a hodinám příprav mnoha
dobrovolníků, kterým za to patří dík.
Mezinárodní finále trochu nelogicky
předchází finále národnímu. Z národního finále se tak do něj postupuje
téměř s ročním odstupem. Mezinárodní
Porta 2014 probíhala 5. - 7. 6. na mnoha
místech v Ústí nad Labem. Jeho součástí
je i česko-slovenské finále o Autorskou
Portu. Trofej získal Aleš Rogalewicz za

píseň „Výhybkář“ .
Na popularizaci Porty a tím i ČTU mají
lví podíl akční webové stránky festivalu www.porta-festival.cz, kde neustále probíhá aktualizace novinek i čilá
diskuse.Členům ČTU patří dík za organizaci oblastních kol, která dávají
možnost soutěžit širokému spektru
hudebníků,jejichž výkvět pak hostí obě
finále.
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z našich oblastí
LEDEN
Východočeská oblast pořádá druhou lednovou sobotu tradiční setkání členů na
Andrlově chlumu spojené se slaňováním
místní rozhledny.
Zimní olympijské hry v tradičních i
netradičních disciplínách probíhají napříč
všemi oblastmi.
ÚNOR
Od února probíhají zimní tábory dle
termínů jarních prázdnin v jednotlivých
městech a krajích.
Budiny - rukodělné tvůrčí dílny probíhají i
v dalších měsících v Brně.
Masopust – akce s mnohaletou tradicí
hlavně v oblasti Velkého Lucka.
BŘEZEN
Dálkový pochod kombinovaný se
soutěžemi v tábornických dovednostech nazvaný LUCO absolvovalo 84
účastníků. Pořadatelem byla jihočeská
oblast.
Na sklonku března se uskutečnilo zápo-
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jako Mokasín pod taktovkou oddílů
Boltuka a Káňata .
Volejbalový turnaj družstev Jarní sako
uspořádal T.K. Kletr z Uherského
Hradiště.
DUBEN
Kuličkiáda opět přivedla zájemce z řad
veřejnosti, vrhalo a cvrnkalo se na různé
cíle, tato akce probíhá každoročně nezávisle na sobě ve více oblastech.
Jihočeši pořádali akci Přežít. 72
kamarádů se potýkalo s nástrahami

prokázat kromě odvahy v průběhu celého
závodu celou škálu znalostí.
KVĚTEN
Na horním toku Vydry proběhly závody
dětských oddílů spojené s raftováním.
Nouzovská třístovka letos připravila
svým účastníkům různé drsné nástrahy,
tříčlenné hlídky se musely potýkat se zapeklitými úkoly i orientací v nepřehledném
terénu. Naštěstí dokončila všechna
družstva.
ČERVEN
V červnu vrcholily přípravy dětských
táborů spojené s proškolováním
mladších instruktorů.
Proběhla obě finále Porty v Ústí a
Řevnicích.
ČERVENEC A SRPEN
Prázdninovým měsícům vévodí tábory a
výpravy ve všech oblastech, jezdí se na
léty prověřená tábořiště a základny i putuje do zcela neznámých krajin a končin.

LISTOPAD
Víkendová diskusní akce nazvaná KUFRY probíhala v Českých Budějovicích.
Letošním tématem bylo „Jak dál s tábornickými školami v ČTU.
PROSINEC
V prosinci se v Kolíně konal již 17.ročník
Uzlařské regaty, ve vázání uzlů na čas
zápolili jednotlivci i družstva ve čtyřech
věkových kategoriích.
V prosinci probíhají ve všech oblastech
setkání s Mikulášem a předvánoční
veselice, tradiční Mikulášská merenda pro členy ČTU vypukla 8. 12. ve
Společenském domě v Proseči pod
Křemešníkem.
V druhé polovině srpna proběhla na
jihočeské základně Kadov již počtrnácté
tábornická škola.
ZÁŘÍ
Na tradiční akci Novohradské hory se
sešlo 83 členů ČTU, aby se utkali v
různých tábornických dovednostech.
Víkendové setkání klubů Labsko-sázavské oblasti nazvané Indiánské léto
pořádal T.K. Eridanus.

Na Rapotínské Samotě u Šumperka
proběhlo ve spolupráci Beskydské a
Jesenické oblasti 22. mistrovství ČR v
hodu nožem a 18. mistrovství ČR v hodu
sekerou za hojné účasti soutěžících i
diváků.
ŘÍJEN
Vlajková hra pořádaná T.K. Průzkumník
vyvrcholila po 12ti hodinách lítého boje o
vlajky mezi družstvy.
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jak jsme hospodařili
OBECNÁ EKONOMICKÁ ČÁST
Rozdělení HSV - z těchto prostředků
byly hrazeny nájmy, energie, opravy a
údržba, provozní náklady, mzdové náklady, volnočasové aktivity dětí a mládeže,
náklady na OTŠ a vzdělávání a další
akce dle vyúčtování jednotlivých oblastí.
Veškeré vyúčtované akce jednotlivými
subjekty byly profinancovány v souladu s
platnými pravidly pro přiznání dotací.
Pozitivně lze hodnotit, že závazky ČTU
byly do konce účetního období vyrovnány a nevyskytly se závažnější problémy s financováním základních potřeb
ČTU včetně úhrad nájemného, energií a
služeb spojů
Negativní je, že se výrazně snížil počet
přijatých darů s ohledem na celorepublikovou krizi a opatření vlády v ekonomice.
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Podařilo se ale úspornými opatřeními
ušetřit finanční prostředky v cash flow na
základní vydání na 01-02/2015, tj. služby
spojů, nájemné a část mezd, nezbytných
energií, telefonů a služeb.
Profinancování Porty a části Brány /celostátních pravidelných akcí/ a dalších
jednorázových akcí bylo provedeno z
prostředků na organizované děti.
I nadále se budeme potýkat s problémy
financování Porty a Brány - dvou našich

stěžejních akcí..
Pro rok 2015 v rámci úsporných
programů vlády jsme obdrželi obdobnou
částku jako v roce 2014.
Současná finanční situace ČTU s ohledem na výši dotace je napjatá, jsou
vyhledávány další možnosti získání
finančních prostředků, zvláště na jednotlivých regionech.Pro rok 2014 platila
a i nadále pro rok 2015 platí úsporná
opatření přijatá z roku 2013.
Dotace na HSV pro organizované i
neorganizované děti
byly průběžně
čerpány a hospodaření ČTU s vlastními
prostředky i dotacemi bylo vyrovnané.
V závěru roku /11/2014/ byla na oblasti
rozdělena zbývající část dotace ve výši
200 tis. Kč na hospodářsko správní
výdaje.
V roce 2014 se podařilo zhodnotit naši
základnu TZ Lipnice, kde byla prove-

dena objednávka na nový výměník pro
topení v hlavní společenské místnosti ve
výši cca 50 tis. Kč, jednalo se o investici, která byla financována z vlastních
prostředků ČTU.
V roce 2014 nebyla v ČTU žádná kontrola z Finančního úřadu, probíhaly běžné
vnitropodnikové kontroly a kontroly
státních orgánů na výplatu mzdových
prostředků.

DAŇOVÝ VÝSLEDEK Z PODNIKATELSKÝCH AKTIVIT R.2014
text
PŘÍJMY daňové 2014
VÝDAJE daňové 2014
Výdaje z hlavní činnosti 2014
Příjmy z hlavní činnosti 2014
mínus příjmy osvobozené a nedaňové (18586+121+1526)
ZÁKLAD DANĚ ROKU 2014
Účetní HV k 31.12.2014

V roce 2013 oddělila ČTU podnikatelský
subjekt TZ Lipnice a zřídila s.r.o. s tím, že
ČTU je 100% vlastník TZ LIPNICE s.r.o.
Z této činnosti bylo pro ČTU inkasováno 120.000 Kč nájmu a 30.000,- Kč za
obslužnost, což samozřejmě pomohlo k
vylepšení hospodářského výsledku ČTU.
Současně se podařilo zaměřit personální
chatu a realizovat vklad na katastr v roce
2015.

čerpáno z podkladů:
VÝKAZ ZISKŮ Z ZTRÁT K 31.12.2014
ROZVAHA AKTIV A PASIV K 31.12.2014
DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ROK 2014

Po Sněmu ČTU v 09/14 se o ekonomickou část starají 2 místonáčelníci
s tím, že postupně bude místonáčelník
E.Dittrichová předávat zkušenosti a
vyplývající agendu novému ekonomovi – místonáčelníkovi M. Blodigovi.

Z uvedeného vyplývá, že daň z PP0 za
rok 2014 nebude hrazena.

tis. Kč
199
172
20.396
20.233
20.233
+27
-163

Daňový HV + 27tis..Kč – bylo uplatněno
osvobození ve výši 27.000,- Kč, daň
19% převedena do fondu daňových
úspor.

Všechny zákonem stanovené podklady budou zveřejněny na webových
stránkách organizace www.tabornici.cz.

17

PŘEHLED ČERPANÝCH DOTACÍ ZA ROK 2014
ZÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ROK 2014 - text
ústředí - mzdy, nájmy, energie,telefony(z toho mzdy 300 tis.Kč)
HSV provozní náklady
tábory a volnočasové aktivity
výchova
CELKEM DOTACE 2014 MŠMT – organizované děti
CELKEM DOTACE 2014 MŠMT – neorganizované děti
CELKEM DOTACE 2014 ŽIVOT UMĚLCE
CELKEM 2014 DOTACE

dotace
645.725
1.192.088
2.208.857
195.330
4.242.000
314.000
35.000
4.591.000

Celkové náklady 2014 vyúčtované k poskytnuté dotaci:
Organizované děti k MŠ MT 2014, tj. 21% dotace k nákladům
Neorganizované děti k MŠ MT 2014, tj. 55% dotace k nákladům

19.797.176
574.385

PŘEHLEDY DLE JEDNOTLIVÝCH VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT ZA ROK 2014
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dotace

náklady

ekonomické a ostatní údaje

2.208.857

16.428.081

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY:
Celkem 20 dlouhodobých akcí hrazených z dotací, celkem 3.915 dětí a mládeže do 26 let, konaných po celé ČR.
Nejsou zahrnuty akce,které byly financovány z vlastních zdrojů, cca 1200 akcí.TÁBORY letní+zimní: 143 dotovaných, 5.817 dětí do 18 let, ostatní nedotované tábory cca 12 akcí

195.330

416.833

CELKEM AKCÍ 18 - výchova 2014
proškoleno 1.235 osob v rámci celé ČTU a v souladu s akreditací MŠMT a platnými pokyny, další akce nedotované

1.837.813

2.952.262

HSV NR + 12 oblastí a tábornické kluby

4.242.000

19.797.176

CELKEM 2014 k vyúčtované dotaci organizované děti

EKONOMICKÉ VÝSLEDKY ZA ROK 2014 - VÝBĚR Z ROZVAHY
ROZVAHA ROK 2014 – AKTIVA k 31.12.2014

tis.Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek

304

Dlouhodobý hmotný majetek

4238

Oprávky k majetku

-2406

Pohledávky+jiná aktiva

159

Krátkodobý finanční majetek

428

AKTIVA CELKEM K 31.12.2014

2723

ROZVAHA ROK 2014 – PASIVA K 31.12.2014
Krátkodobé závazky
Ztráty minulých let
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2014
Vlastní jmění
PASIVA CELKEM K 31.12.2014

76
-1099
-136
3882
2723

PŘEHLED ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ DLE JEDNOTLIVÝCH LET
text
2013
2014
10% zasláno na NR
59.540
59.767
100% čl.příspěvků
595.440
597.670

2015

2016

Z uvedené tabulky vyplývá skutečnost zvýšení členské základny oproti minulým obdobím a rovněž lepší výběr členských příspěvků.
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DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:
Příspěvek pro ČRDM za rok 2014:
16.737,- Kč - propočet z výše členské
základny.
Příspěvky z jiných zdrojů:
V roce 2014 čerpala ČTU na dlouhodobé
akce typu PORTA celkem 35.000,- Kč z
konta NADACE Život umělce.
Finanční prostředky byly proúčtovány
na náklady cca 3 akcí ČTU /Porta/ a
vyúčtovány v termínu bez negativního
nálezu.
Dále byla čerpána částka 20.000,- Kč
ze Života umělce na dětské soustředění
BRÁNA, které se konalo v Kamenickém učilišti na Lipnici a to v rámci
dlouhodobých akcí, z tohoto důvodu
není dotace ve výši 20tis.Kč uvedena v
přehledu dotací.
Přijaté dary 2014: činily 110.000,- Kč a
byly proúčtovány v rámci provozních
nákladů ČTU, tj.nájmy, energie, doplatky
akce atd.
Tyto příjmy byly zahrnuty do DaP 2014
a osvobozeny v souladu se Zákonem o
dani z příjmu.
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revizní zpráva za rok 2014
REVIZE STÁTNÍCH ORGÁNŮ

REVIZE VNITŘNÍ ROKU 2014

Za účetní období roku 2014 neproběhla
žádná hloubková kontrola z Finančního
úřadu Praha 10 nebo jiných státních orgánů na poskytnuté dotace.

V letošním roce proběhlo několik druhů
kontrol:
- kontroly letních dětských táborů- provozní záležitosti
- kontroly TŠ a dalších akcí- kontrola provozu.
Nebylo shledáno závažných závad.

základna a zlepšil výběr členských
příspěvků.
KONTROLA POKLADNY
Pravidelně probíhá minimálně 4x ročně
kontrola pokladny NR ČTU a v závěru
roku je prováděna inventura účetních
kont.

KONTROLY STÁTNÍCH ORGÁNŮ
Dalším druhem kontrol jsou kontroly
HSV na MŠMT.

KONTROLA PLATEB ČLENSKÝCH
PŘÍSPĚVKŮ

Pokud by vyúčtování bylo provedeno
nekvalitním způsobem, jsou pozastavovány dotace do sdružení.
Drobné závady jsou odstraňovány
průběžně.

Členské příspěvky jsou od roku 2005
vyšší oproti přecházejícím rokům s
ohledem na zvýšené částky (tj. 150,Kč ročně výdělečná osoba, 80,- Kč
ročně dítě a nevýdělečné osoby).
S ohledem na úsporná opatření od r.2013
jsou na NR zasílány čl.příspěvky ve výši
10%, zbytek zůstává na oblastech.
Dle kontroly odvodu členských příspěvků
revizor konstatuje, že se zvýšila členská

Kontroly orgánů Sociálního zabezpečení
a Zdravotních pojištění jsou prováděny
každoročně průběžně a za sledované
období nebylo shledáno závad.

KONTROLA ÚČETNICTVÍ, REVIZE
ÚČETNIÍCH KONT
Při namátkových kontrolách účetnictví
bylo zjištěno, že veškeré účetní doklady
jsou řádně evidovány a mají náležitosti
předepsané zákonem.
Závěrky a daňová přiznání za rok 2014
odpovídaly potřebám zákona i vypovídajícím schopnostem účetnictví. Inventury účetních kont byly provedeny k
datu 31.12 roku.
Daňové přiznání bylo podáno v termínu
na řádných tiskopisech.
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děkujeme
všem, kteří podporují naši činnost.
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