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1.  Základní údaje o sdružení 
 
 
Název organizace Občanské sdružení Salamandr 
adresa  Prokopská 334    Příbram VI 
IČ 66326061 
bankovní spojení 523430309/0800     ČS Příbram 
  
telefon 723 143 531 
e-mail o.s.salamandr@seznam.cz 
adresa internetové stránky http://salamandr.wgz.cz 
  
právní forma občanské sdružení 

představenstvo 

předsedkyně sdružení : Mgr. Monika Průchová 
členové :  Mgr. Olga Straková  
                 Věra Krásná 
                 Tereza Kutníková 
                 Mgr. Magdaléna Nesvadbová 
sekretář sdružení : Jaroslav Straka 

přehled hlavní činnosti  

 
 Náplní našeho sdružení je práce s organizovanými i 
neorganizovanými dětmi a mládeží v Příbrami a okolí 
s cílem přispět ke kvalitnímu a zajímavému využití 
volného času. 
  Jádro dobrovolných pracovníků sdružení tvoří zkušení 
vedoucí z letních táborů, pedagogové z příbramských škol 
a další spolupracovníci z řad odborníků na různé druhy 
zájmových činností pro děti a mládež. 
   V průběhu roku sdružení organizuje činnost a aktivity 
pro děti z regionu Příbram. Dospělí členové se aktivně 
podílí na různých společenských a kulturních akcích ve 
městě. 
  Připravujeme vícedenní pobytové akce s programem 
v době jarních a podzimních prázdnin a v průběhu 
hlavních prázdnin je o. s. Salamandr organizátorem                          
a realizátorem letních táborů na Křivoklátsku. 
Každoročně se na našich standardních a putovních 
táborech účastní téměř 200 dětí z celé ČR. 
 

 
Akce uskutečněné v roce 2011 
 

   
-      krátkodobé  pobyty 
- jednodenní a víkendové akce 
- prázdninové pobyty 
- vzdělávání vedoucích 
- akce pro členy 
- prezentace sdružení na veřejnosti 
- účast na akcích, které pořádají jiné organizace 
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 2.  Akce sdružení po řádané v roce 2011  
 
2.1. Jednodenní akce  
 

Typ akce místo Vedoucí akce  
Počet 
účast. 

Poznámka  

Plavení dravé zvěře 
12. 2. 2011 

Beroun 
Ing. Lukáš 

Krásný 
8 + 2 

Již IV.ročník tradičního plavení 
divé zvěře. Akce proběhla opět 
v Aquaparku Laguna v Berouně. 
Cesta do Berouna i zpět vlakem. 

Lezení v lanovém 
centru 

7. 5. 2011 
Zbiroh 

Ing. Lukáš 
Krásný 

5 + 3 
Jednodenní výlet do lanového 
centra Zbiroh, spojený 
s prohlídkou zámku Zbiroh. 

Krajem Oty Pavla 
18. – 19.6. 2011 

Nezabudice,  
Bránov 

Mgr. Olga 
Straková 

23  
+ 
2 

Společný výlet pro všechny 
organizované i neorganizované 
děti a mládež na Křivoklátsko, 
spojený s turistickým 
poznáváním kraje, ve kterém 
působil spisovatel Ota Pavel. 

Výlet do Techmánie 
v Plzni 

23. 6. 2011 
  

 
Plzeň 

 

 
Mgr. 

Monika 
Průchová 

20  
+  
2 

Výlet vlakem tam a zpět do 
Techmania Science Center. Děti 
si herní formou na interaktivních 
exponátech přiblížily určitý 
matematický či fyzikální princip.  
Dále si v rámci výstavy Top 
Secret – „Přísně tajné“  mohly 
zahrát na špiony - jak pracují, 
jaké techniky používají 
k proniknutí do našeho 
soukromí.  

Vánoční zpívání 
17. 12. 2011 

 

Malá scéna 
Divadla  

A. Dvořáka 
Příbram  

 
Jaroslav 
Straka 

 
Mgr. 

Monika 
Průchová 

 

35  
+  
10 

Pěvecké odpoledne zpestřené 
výtvarnými a rukodělnými 
činnostmi. Program doplnilo 
také vystoupení naší šermířské 
skupiny Nezabuditzi, 
kouzelníka Petra a 
loutkoherecké skupiny Zalezlíci.  

Koledy 

Václavské 
náměstí 
Příbram 

 
Svatá Hora 

Jaroslav 
Straka 

300 
+ 
10 

Klasické předvánoční a vánoční 
hraní koled na různých místech 
města 
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2.2.  Krátkodobé pobyty  
 

Typ akce místo 
Vedoucí 
akce  

Počet 
účast. 

Poznámka  

Jarní prázdniny 
s lyžováním 

27. 2. – 4. 3. 2011 
 

„Nebe,  
peklo, 
 ráj“ 

Penzion Mája 
Josefův Důl 
Jizerské hory 

Jana 
Andrlová 

20 
 +  
5 

Děti čekaly pekelné nástrahy při 
hrách na sněhu i se sněhem, ale i 
v klubovně. Nebeské byly sjezdy 
na lyžích či snowboardu na 
sjezdovce s přilehlým názvem 
Lucifer. A v neposlední řadě ráj 
na Zemi v aquaparku nebo na 
bobové dráze. Na sjezdovce byly 
děti pod dozorem instruktorky a 
zdravotnice. Program probíhal na 
sjezdovce, v okolí penzionu a 
večer hrály děti různé kolektivní 
hry a společenské hry. 

Tábor rodi čů 
s dětmi 

„V zemi skřítků a 
strašidel“ 

23. – 30.7. 2011 

Třímany Mgr. 
Monika 

Průchová 

15 
+ 
4 

Tato týdenní akce byla určena pro 
menší děti a začátečníky a 
zejména pro společnou rekreaci 
dětí a rodičů. Během celého 
pobytu měli možnost v hrách a 
soutěžích a jiných aktivitách 
upevnit a rozvinout své rodinné 
vztahy. Ve světě skřítků a 
strašidel se dalo zapomenout na 
všední starosti a pracovní 
povinnosti. Hry, soutěže a 
výtvarné aktivity byly připraveny 
pro rodiče a děti společně, další 
aktivity byly jen pro děti (hrátky 
se skřítky, výtvarné aktivity..) a 
jen pro rodiče (volejbal, jízda na 
vodě…) 

Podzimní 
prázdniny 

27.- 30.10. 2011 

Chata Cihelny 
Zadov 

Jana 
Andrlová 

17  
+ 
5 

Děti strávily krásné podzimní dny 
v šumavské přírodě. Sportovaly, 
chodily na túry, hrály různé hry. 
Vyráběly podzimní draky a drhaly 
náramky. 

Podzimní 
prázdniny 

26.- 30.10. 2011 
 
 

RS Soseň u 
Rakovníka 

Mgr. 
Monika 

Průchová 

12  
+ 
2 

Tentokrát byly prázdniny ve 
znamení Zvěrokruhu. Jelo se opět 
vlakem a pěšky. Děti navštívily 
bazén v Berouně. Na akci se 
sportovalo, logicky přemýšlelo, 
malovala a vymýšlela se nová 
souhvězdí. Děti dělaly opět 
podzimní draky a zkoušely 
vyrábět lampiónky pro noční hru. 
Nové prostředí s sebou přineslo i 
procházky. Večer se hrály 
společenské hry a divadlo.  
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2.3. Prázdninové pobyty  
 

Typ akce místo 
Vedoucí 
akce  

Počet 
účast. 

Charakteristika  CTH 

I. turnus 
2. – 16. 7 

2011 
Nezabudice 

Ing. 
Petra 

Pánková 

46 dětí 
hlavní 
vedoucí  
5 odd. 
vedoucích 
4 praktikanti  
a zdravotnice 

Země Keltů 
Děti se učily umění starých Keltů, 
objevovaly starodávné rituály i sílu 

kouzelných lektvarů a amuletů. Učily 
se naslouchat stromům, rozumět 
moudrosti přírody, a když bylo 

potřeba, i odhánět nepřátelské kmeny 
ze svého území. Učily se nejrůznějším 

dovednostem – boji s tyčí, pletení 
košíků, tanci, přežití v přírodě i 

dalším, které byly Keltům vlastní. Na 
konci všeho, díky své odvaze i 
znovuobjevení starých tradic, 

osvobodily druida po staletí zakletého 
ve stromě, který se konečně mohl 
vrátit zpátky ke svým předkům. 

II. turnus 
16. – 30.7. 

2011 
Nezabudice 

Pavel 
Žďárský 

27 dětí 
hlavní 
vedoucí  
7 oddílových 
vedoucích, 
a zdravotnice 

Malý princ 
Celotáborová hra se odehrávala 

v duchu knížky Malý princ. Z knížky 
pocházely i náměty na etapové hry – 
například lampář (výroba lampionů), 
stavění ohrádky pro růži, opravdové 
přátelství atd. Děti spolu s Malým 

princem prožívaly nástrahy, ale i také 
jeho radosti a úspěchy. Kluci a holky 

sportovali, hráli hry v lese, v klubovně 
i na louce, chodili na výlety, večer 

sedávali u táboráku. Navštívili 
plavecký bazén v Rakovníku. Svou 
šikovnost měli možnost ukázat při 

výtvarných a rukodělných aktivitách. 
„Léto 

s kamarády
“ 

9. – 23.7. 
2011 

 

Třímany 
 

Mgr. 
Monika 

Průchová 

37 dětí 
hlavní 
vedoucí  
4 
odd.vedoucí, 
zdravotnice 

"Podivuhodná dobrodružství 
rodiny Smolíkovy." 

Děti cestovaly po planetách s potrhlou 
rodinou Smolíků. Každý den na táboře 

byly na jiné planetě a plnily různé 
úkoly, které souvisely s názvem 

planety. Sportovali, hráli hry v lese, 
čekaly na ně naučné hry a výtvarné 
aktivity. Chodily na výlety, koupaly 

se v řece a jezdily na lodičkách. Večer 
se setkávaly u ohně, zpívaly, hrály 

divadlo, scénky a několikrát navštívily 
večer  v lese pravnuka Lomose.  Po 
celou dobu tábora si psaly a kreslily 

deníček, do kterého sbíraly raketky za 
splněné úkoly. 
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Vodácký 
kurz 

9. – 23.7. 
2011 

 

Třímany 
 

Mgr. 
Monika 

Průchová 

25 dětí 
vodácký 
instruktor 
záchranář 
 
 

"Podivuhodná plavba se Smolíky." 
I letos se bojovalo se o vodácké 

hodnosti, k jejichž dosažení bylo třeba 
splnit vodácké zkoušky, naučit se 

vodáckým dovednostem ve vodě i na 
suchu. Vodáci motali uzly, učili se 

jezdit na jezu,  zachraňovat loď, podat 
první pomoc zraněnému, učily se 

vodáckou hantýrku. Po odpoledních a 
večerech pak putovali z planety na 

planetu a plnili úkoly, které souvisely 
s názvem planety, sportovali, 

soutěžili. Po týdnu přípravy v táboře 
se spolu s vedoucími vydali na 

putovní tábor z Dolan do Nezabudic. 

Přijel i Neptun, jeho krásná paní a Děs 
běs, aby vodáky pasovali do 

vysloužených vodáckých hodností.  
 
 
2.4  Vzdělávání vedoucích 
 

     V tomto roce  jsme uspořádali ve dnech 4. – 5.6. 2011 v našem táboře v Nezabudicích školení 
pro vedoucí a praktikanty táborů v rámci akce – Salamandří burza nápadů.    
    Členové představenstva v průběhu akce provedli postupně proškolení : 

• BOZP – Jaroslav Straka 
• Požární řád, evakuační řád, základní požární prevence – Jaroslav Straka (Nezabudice), 

Mgr. Monika Průchová (Třímany)  
• Povinnosti táborových pracovníků, provozní řád základny a táborový řád, táborová 

legislativa – Mgr. Monika Průchová 
• Základy první pomoci – Věra Krásná, Mgr. Magda Nesvadbová 
• V průběhu zbytku odpoledne a večera jsme si společně vyměňovali zkušenosti a zajímavé 

hry a nápady. 
 
11. 10. 2011 - 14.00 hod. – 16.30 hodin – seminář pro nestátní neziskové organizace - v rámci 
„Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 - 2015 “  
                                                                             – Mgr. Monika Průchová a Jaroslav Straka 
 
 
26. 10. – 27. 10. 2011 – školení ČČK – kurz základní zdravotnické normy  
                                                                                          - Jana Andrlová, Tereza Kutníková 
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2.5 Akce pro členy 
 

Členové  našeho sdružení z řad dětí se pravidelně zúčastní všech námi pořádaných akcí. 
Také se pravidelně setkávají na našich zájmových akcích a schůzkách. 
Všichni členové mají přístup na pravidelná veřejná zasedání představenstva sdružení. 
Jednou do roka pořádáme valnou hromadu našeho sdružení. 
 
Další akce 

• Víkendový sraz vedoucích v RS Třímany spojený se školením a úklidem a přípravou 
tábora 

• V průběhu roku setkání jednotlivých turnusů nad přípravou celotáborové hry 
• Vánoční besídka 10.12.  -  na této schůzce se začaly připravovat programy na tábory 

v příštím roce a uzavřel se rok.   
 
 
2.6  Prezentace organizace na veřejnosti 
 

• V měsících  listopadu a prosinci jsme se připravovali na hraní pásma koled, se 
kterým vystupujeme v rámci kulturního vánočního programu města Příbrami na různých akcích. 
Během adventu  jsme vystupovali na akcích :  
 -     Vánoční trhy  -  koledy s divadélkem na ulici 
- Hornické muzeum Příbram  
- Výstava Betlémů 
- Bazilika Sv. Hora –  Štědrovečerní koledy    
 

• Další aktivity sdružení, na kterých jsme se spolupodíleli :  

 

typ akce místo 
Účast za naše 
sdružení  

Charakteristika   

 
BURZA NÁPADŮ 

alias 2. RVVZ 
(regionální vzájemná 
výměna zkušeností) 

 
3. dubna 2011 

 
Q-klubu 

AVAMET 
Příbram 

Mgr. Monika 
Průchová 

 
Mgr. Magda 
Nesvadbová 

 
Jana Andrlová 

2. ročníku Burzy nápadů 
středočeských neziskových organizací 

pracujících s dětmi a mládeží se 
zúčastnilo přes desítku organizací z 

celého středočeského kraje. Celá akce 
byla zahájena v 9.30 úvodním slovem 
předsedy Středočeské rady pro děti a 

mládež (SRDM) Ing. Michalem 
Janouškem.  Dále se postupně 

představili jednotlivé účastnické 
organizace a předvedli skrze 

elektronické prezentace či formou 
workshopu se zapojením ostatních 

účastníků své typické aktivity a 
dovednosti, o které se chtěly podělit. 

 

Slavnostní vítání 
školního roku  

 

1. září 

Klidová zóna 
Hořejší 
Obory 

Příbram 

Jarda Straka 
Tereza 

Kutníková 
Jana Andrlová 

Na této akci jsme prezentovali naši 
činnost v průběhu roku – zejména 
táborovou. 
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 3.  Doplňující  informace o činnosti sdružení v roce  2011  
 
1.  Revizní komise provedla dne 25.1. 2012  kontrolu hospodaření sdružení v roce 2011. 
     Přehled hospodaření je přílohou č.1 této zprávy,  kopie zápisu je přílohou č.2 a originál je   
     uložen v kanceláři o.s.Salamandr. 
 
2.   Sekretářem a druhým statutárním zástupcem sdružení zůstává  nadále  Jaroslav Straka. 
 
3.   K 25.10. 2011 byla podána žádost o státní dotaci na MŠMT na rok 2012. Státní dotace byla  
     žádaná na projekt „Letokruhy“. 
 
4.  Byla podána opět žádost na Městský úřadu v Příbrami o dotace na činnost sdružení v roce  
     2012. 
 
5.  V průběhu ledna byly  řádně vyúčtovány  veškeré dotace  poskytnuté našemu sdružení  
    od Městského úřadu v Příbrami a k 31.1.2012 budou řádně vyúčtovány dotace MŠMT České  
     republiky na činnost v roce 2011. 
 
6.  Do 31.1.2012 bude podáno daňové přiznání. 
 
7.  Pracovníci odboru pro mládež MŠMT každoročně kontrolují konání letních dětských  
    táborů, na jejichž organizaci je použita státní finanční dotace, kterou jim MŠMT poskytlo. 
    V červenci 2011 proběhla tato kontrola v chatkovém táboře v rekreačním středisku U mloka v   
    Třímanech. Průběh kontroly ukázal, že jako organizátoři jsme se na tábor dobře připravili a     
    nebyly shledány žádné nedostatky, které by si vyžádaly nějakého zásahu či opatření. Děti  
    byly, podle jejich vyjádření spokojené a na táborech se jim líbilo.  
 
8. Tábor v rekreačním středisku U mloka v Třímanech navštívila v červenci i redaktorka  
    regionální televize Fonka (TVF), která vysílá v Příbrami a okolí. Paní Nosákovcová natočila   
    s dětmi reportáž, která byla v srpnu 2011. 
 
9. Na I. turnus v Nezabudicích a letní tábor v Třímanech  přijela kontrola z Krajské hygienické  
      stanice. Ani na jednom z táborů nebyly shledány žádné nedostatky, které by si vyžádaly   
      nějakého zásahu či opatření. Zápisy jsou součástí táborové dokumentace jednotlivých  
      táborů. 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami dne 25. 1. 2012                                                              předseda sdružení  
                                                                                                       Mgr. Monika Průchová 
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Příloha 1 

Přehled hospodaření za rok 2011                     
 

Pokladna Účet ČS celkem 
Počáteční stav k 1.1.2011 

4 583,00,- 65 152,38,- 69 735,38,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Výdaje za období 2011 

Ubytování a strava letní tábory   515 380,- 
Platby za služby, pronájmy       9 462,- 
Krátkodobé pobyty     75 270,- 
Doprava autobusy     21 000,- 
Nájemné provozní jednotky     18 000,- 
Pojištění sdružení, pojištění pobytů       2 587,- 
Odměny pracovníků     88 500,- 
Zdravotnické potřeby a léky       4 611,- 
Hry, pomůcky pro práci s dětmi, kancelářské 
potřeby, odměny pro děti, občerstvení na akcích 

    25 909,- 

Jízdné náhrada auta, vlaky, autobusy     21 405,- 
Poplatky vedení účtu ČS       2 714,- 
Poštovné       1 374,- 
Vrácené poukazy       2 000,- 
Výdaje celkem  788 212,00 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Příjmy za období 2011 
Dotace MSMT            70 000,00,- 
Grant Města Příbram   20 000,00,- 
Příjmy – krátkodobé projekty   96 400,00,- 
Příjmy za  poukazy na tábory - Třímany 278 070,00,- 
Příjmy za  poukazy na tábory - Nezabudice 272 258,00,- 
Ostatní příjmy – členské příspěvky, vstupné 
na akce, úroky z účtu ČS, sponzoring 

    8 120,00,- 

Úroky z účtu          98,97,- 
Příjmy celkem 744 946,97,- 

sumarizace 
příjmy v roce  2010 výdaje v roce 2011 rozdíl 
744 946,97,- 788 212,00,- -43 265,03,- 

Účet ČS: 23 796,35,- Zůstatek k 31.12.2011        26 470,35,- 
Pokladna:  2 674,-  
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Příloha 2 
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1.  Základní údaje o sdružení 
 
 
Název organizace Občanské sdružení Salamandr 
adresa  Prokopská 334    Příbram VI 
IČ 66326061 
bankovní spojení 523430309/0800     ČS Příbram 
  
telefon 723 143 531 
e-mail o.s.salamandr@seznam.cz 
adresa internetové stránky http://salamandr.wgz.cz 
  
právní forma občanské sdružení 

představenstvo 

předsedkyně sdružení : Mgr. Monika Průchová 
členové :  Mgr. Olga Straková  
                 Věra Krásná 
                 Tereza Kutníková 
                 Mgr. Magdaléna Nesvadbová 
sekretář sdružení : Jaroslav Straka 

přehled hlavní činnosti  

 
 Náplní našeho sdružení je práce s organizovanými i 
neorganizovanými dětmi a mládeží v Příbrami a okolí 
s cílem přispět ke kvalitnímu a zajímavému využití 
volného času. 
  Jádro dobrovolných pracovníků sdružení tvoří zkušení 
vedoucí z letních táborů, pedagogové z příbramských škol 
a další spolupracovníci z řad odborníků na různé druhy 
zájmových činností pro děti a mládež. 
   V průběhu roku sdružení organizuje činnost a aktivity 
pro děti z regionu Příbram. Dospělí členové se aktivně 
podílí na různých společenských a kulturních akcích ve 
městě. 
  Připravujeme vícedenní pobytové akce s programem 
v době jarních a podzimních prázdnin a v průběhu 
hlavních prázdnin je o. s. Salamandr organizátorem                          
a realizátorem letních táborů na Křivoklátsku. 
Každoročně se na našich standardních a putovních 
táborech účastní téměř 200 dětí z celé ČR. 
 

 
Akce uskutečněné v roce 2011 
 

   
-      krátkodobé  pobyty 
- jednodenní a víkendové akce 
- prázdninové pobyty 
- vzdělávání vedoucích 
- akce pro členy 
- prezentace sdružení na veřejnosti 
- účast na akcích, které pořádají jiné organizace 
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 2.  Akce sdružení po řádané v roce 2011  
 
2.1. Jednodenní akce  
 

Typ akce místo Vedoucí akce  
Počet 
účast. 

Poznámka  

Plavení dravé zvěře 
12. 2. 2011 

Beroun 
Ing. Lukáš 

Krásný 
8 + 2 

Již IV.ročník tradičního plavení 
divé zvěře. Akce proběhla opět 
v Aquaparku Laguna v Berouně. 
Cesta do Berouna i zpět vlakem. 

Lezení v lanovém 
centru 

7. 5. 2011 
Zbiroh 

Ing. Lukáš 
Krásný 

5 + 3 
Jednodenní výlet do lanového 
centra Zbiroh, spojený 
s prohlídkou zámku Zbiroh. 

Krajem Oty Pavla 
18. – 19.6. 2011 

Nezabudice,  
Bránov 

Mgr. Olga 
Straková 

23  
+ 
2 

Společný výlet pro všechny 
organizované i neorganizované 
děti a mládež na Křivoklátsko, 
spojený s turistickým 
poznáváním kraje, ve kterém 
působil spisovatel Ota Pavel. 

Výlet do Techmánie 
v Plzni 

23. 6. 2011 
  

 
Plzeň 

 

 
Mgr. 

Monika 
Průchová 

20  
+  
2 

Výlet vlakem tam a zpět do 
Techmania Science Center. Děti 
si herní formou na interaktivních 
exponátech přiblížily určitý 
matematický či fyzikální princip.  
Dále si v rámci výstavy Top 
Secret – „Přísně tajné“  mohly 
zahrát na špiony - jak pracují, 
jaké techniky používají 
k proniknutí do našeho 
soukromí.  

Vánoční zpívání 
17. 12. 2011 

 

Malá scéna 
Divadla  

A. Dvořáka 
Příbram  

 
Jaroslav 
Straka 

 
Mgr. 

Monika 
Průchová 

 

35  
+  
10 

Pěvecké odpoledne zpestřené 
výtvarnými a rukodělnými 
činnostmi. Program doplnilo 
také vystoupení naší šermířské 
skupiny Nezabuditzi, 
kouzelníka Petra a 
loutkoherecké skupiny Zalezlíci.  

Koledy 

Václavské 
náměstí 
Příbram 

 
Svatá Hora 

Jaroslav 
Straka 

300 
+ 
10 

Klasické předvánoční a vánoční 
hraní koled na různých místech 
města 
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2.2.  Krátkodobé pobyty  
 

Typ akce místo 
Vedoucí 
akce  

Počet 
účast. 

Poznámka  

Jarní prázdniny 
s lyžováním 

27. 2. – 4. 3. 2011 
 

„Nebe,  
peklo, 
 ráj“ 

Penzion Mája 
Josefův Důl 
Jizerské hory 

Jana 
Andrlová 

20 
 +  
5 

Děti čekaly pekelné nástrahy při 
hrách na sněhu i se sněhem, ale i 
v klubovně. Nebeské byly sjezdy 
na lyžích či snowboardu na 
sjezdovce s přilehlým názvem 
Lucifer. A v neposlední řadě ráj 
na Zemi v aquaparku nebo na 
bobové dráze. Na sjezdovce byly 
děti pod dozorem instruktorky a 
zdravotnice. Program probíhal na 
sjezdovce, v okolí penzionu a 
večer hrály děti různé kolektivní 
hry a společenské hry. 

Tábor rodi čů 
s dětmi 

„V zemi skřítků a 
strašidel“ 

23. – 30.7. 2011 

Třímany Mgr. 
Monika 

Průchová 

15 
+ 
4 

Tato týdenní akce byla určena pro 
menší děti a začátečníky a 
zejména pro společnou rekreaci 
dětí a rodičů. Během celého 
pobytu měli možnost v hrách a 
soutěžích a jiných aktivitách 
upevnit a rozvinout své rodinné 
vztahy. Ve světě skřítků a 
strašidel se dalo zapomenout na 
všední starosti a pracovní 
povinnosti. Hry, soutěže a 
výtvarné aktivity byly připraveny 
pro rodiče a děti společně, další 
aktivity byly jen pro děti (hrátky 
se skřítky, výtvarné aktivity..) a 
jen pro rodiče (volejbal, jízda na 
vodě…) 

Podzimní 
prázdniny 

27.- 30.10. 2011 

Chata Cihelny 
Zadov 

Jana 
Andrlová 

17  
+ 
5 

Děti strávily krásné podzimní dny 
v šumavské přírodě. Sportovaly, 
chodily na túry, hrály různé hry. 
Vyráběly podzimní draky a drhaly 
náramky. 

Podzimní 
prázdniny 

26.- 30.10. 2011 
 
 

RS Soseň u 
Rakovníka 

Mgr. 
Monika 

Průchová 

12  
+ 
2 

Tentokrát byly prázdniny ve 
znamení Zvěrokruhu. Jelo se opět 
vlakem a pěšky. Děti navštívily 
bazén v Berouně. Na akci se 
sportovalo, logicky přemýšlelo, 
malovala a vymýšlela se nová 
souhvězdí. Děti dělaly opět 
podzimní draky a zkoušely 
vyrábět lampiónky pro noční hru. 
Nové prostředí s sebou přineslo i 
procházky. Večer se hrály 
společenské hry a divadlo.  
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2.3. Prázdninové pobyty  
 

Typ akce místo 
Vedoucí 
akce  

Počet 
účast. 

Charakteristika  CTH 

I. turnus 
2. – 16. 7 

2011 
Nezabudice 

Ing. 
Petra 

Pánková 

46 dětí 
hlavní 
vedoucí  
5 odd. 
vedoucích 
4 praktikanti  
a zdravotnice 

Země Keltů 
Děti se učily umění starých Keltů, 
objevovaly starodávné rituály i sílu 

kouzelných lektvarů a amuletů. Učily 
se naslouchat stromům, rozumět 
moudrosti přírody, a když bylo 

potřeba, i odhánět nepřátelské kmeny 
ze svého území. Učily se nejrůznějším 

dovednostem – boji s tyčí, pletení 
košíků, tanci, přežití v přírodě i 

dalším, které byly Keltům vlastní. Na 
konci všeho, díky své odvaze i 
znovuobjevení starých tradic, 

osvobodily druida po staletí zakletého 
ve stromě, který se konečně mohl 
vrátit zpátky ke svým předkům. 

II. turnus 
16. – 30.7. 

2011 
Nezabudice 

Pavel 
Žďárský 

27 dětí 
hlavní 
vedoucí  
7 oddílových 
vedoucích, 
a zdravotnice 

Malý princ 
Celotáborová hra se odehrávala 

v duchu knížky Malý princ. Z knížky 
pocházely i náměty na etapové hry – 
například lampář (výroba lampionů), 
stavění ohrádky pro růži, opravdové 
přátelství atd. Děti spolu s Malým 

princem prožívaly nástrahy, ale i také 
jeho radosti a úspěchy. Kluci a holky 

sportovali, hráli hry v lese, v klubovně 
i na louce, chodili na výlety, večer 

sedávali u táboráku. Navštívili 
plavecký bazén v Rakovníku. Svou 
šikovnost měli možnost ukázat při 

výtvarných a rukodělných aktivitách. 
„Léto 

s kamarády
“ 

9. – 23.7. 
2011 

 

Třímany 
 

Mgr. 
Monika 

Průchová 

37 dětí 
hlavní 
vedoucí  
4 
odd.vedoucí, 
zdravotnice 

"Podivuhodná dobrodružství 
rodiny Smolíkovy." 

Děti cestovaly po planetách s potrhlou 
rodinou Smolíků. Každý den na táboře 

byly na jiné planetě a plnily různé 
úkoly, které souvisely s názvem 

planety. Sportovali, hráli hry v lese, 
čekaly na ně naučné hry a výtvarné 
aktivity. Chodily na výlety, koupaly 

se v řece a jezdily na lodičkách. Večer 
se setkávaly u ohně, zpívaly, hrály 

divadlo, scénky a několikrát navštívily 
večer  v lese pravnuka Lomose.  Po 
celou dobu tábora si psaly a kreslily 

deníček, do kterého sbíraly raketky za 
splněné úkoly. 
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Vodácký 
kurz 

9. – 23.7. 
2011 

 

Třímany 
 

Mgr. 
Monika 

Průchová 

25 dětí 
vodácký 
instruktor 
záchranář 
 
 

"Podivuhodná plavba se Smolíky." 
I letos se bojovalo se o vodácké 

hodnosti, k jejichž dosažení bylo třeba 
splnit vodácké zkoušky, naučit se 

vodáckým dovednostem ve vodě i na 
suchu. Vodáci motali uzly, učili se 

jezdit na jezu,  zachraňovat loď, podat 
první pomoc zraněnému, učily se 

vodáckou hantýrku. Po odpoledních a 
večerech pak putovali z planety na 

planetu a plnili úkoly, které souvisely 
s názvem planety, sportovali, 

soutěžili. Po týdnu přípravy v táboře 
se spolu s vedoucími vydali na 

putovní tábor z Dolan do Nezabudic. 

Přijel i Neptun, jeho krásná paní a Děs 
běs, aby vodáky pasovali do 

vysloužených vodáckých hodností.  
 
 
2.4  Vzdělávání vedoucích 
 

     V tomto roce  jsme uspořádali ve dnech 4. – 5.6. 2011 v našem táboře v Nezabudicích školení 
pro vedoucí a praktikanty táborů v rámci akce – Salamandří burza nápadů.    
    Členové představenstva v průběhu akce provedli postupně proškolení : 

• BOZP – Jaroslav Straka 
• Požární řád, evakuační řád, základní požární prevence – Jaroslav Straka (Nezabudice), 

Mgr. Monika Průchová (Třímany)  
• Povinnosti táborových pracovníků, provozní řád základny a táborový řád, táborová 

legislativa – Mgr. Monika Průchová 
• Základy první pomoci – Věra Krásná, Mgr. Magda Nesvadbová 
• V průběhu zbytku odpoledne a večera jsme si společně vyměňovali zkušenosti a zajímavé 

hry a nápady. 
 
11. 10. 2011 - 14.00 hod. – 16.30 hodin – seminář pro nestátní neziskové organizace - v rámci 
„Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 - 2015 “  
                                                                             – Mgr. Monika Průchová a Jaroslav Straka 
 
 
26. 10. – 27. 10. 2011 – školení ČČK – kurz základní zdravotnické normy  
                                                                                          - Jana Andrlová, Tereza Kutníková 
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2.5 Akce pro členy 
 

Členové  našeho sdružení z řad dětí se pravidelně zúčastní všech námi pořádaných akcí. 
Také se pravidelně setkávají na našich zájmových akcích a schůzkách. 
Všichni členové mají přístup na pravidelná veřejná zasedání představenstva sdružení. 
Jednou do roka pořádáme valnou hromadu našeho sdružení. 
 
Další akce 

• Víkendový sraz vedoucích v RS Třímany spojený se školením a úklidem a přípravou 
tábora 

• V průběhu roku setkání jednotlivých turnusů nad přípravou celotáborové hry 
• Vánoční besídka 10.12.  -  na této schůzce se začaly připravovat programy na tábory 

v příštím roce a uzavřel se rok.   
 
 
2.6  Prezentace organizace na veřejnosti 
 

• V měsících  listopadu a prosinci jsme se připravovali na hraní pásma koled, se 
kterým vystupujeme v rámci kulturního vánočního programu města Příbrami na různých akcích. 
Během adventu  jsme vystupovali na akcích :  
 -     Vánoční trhy  -  koledy s divadélkem na ulici 
- Hornické muzeum Příbram  
- Výstava Betlémů 
- Bazilika Sv. Hora –  Štědrovečerní koledy    
 

• Další aktivity sdružení, na kterých jsme se spolupodíleli :  

 

typ akce místo 
Účast za naše 
sdružení  

Charakteristika   

 
BURZA NÁPADŮ 

alias 2. RVVZ 
(regionální vzájemná 
výměna zkušeností) 

 
3. dubna 2011 

 
Q-klubu 

AVAMET 
Příbram 

Mgr. Monika 
Průchová 

 
Mgr. Magda 
Nesvadbová 

 
Jana Andrlová 

2. ročníku Burzy nápadů 
středočeských neziskových organizací 

pracujících s dětmi a mládeží se 
zúčastnilo přes desítku organizací z 

celého středočeského kraje. Celá akce 
byla zahájena v 9.30 úvodním slovem 
předsedy Středočeské rady pro děti a 

mládež (SRDM) Ing. Michalem 
Janouškem.  Dále se postupně 

představili jednotlivé účastnické 
organizace a předvedli skrze 

elektronické prezentace či formou 
workshopu se zapojením ostatních 

účastníků své typické aktivity a 
dovednosti, o které se chtěly podělit. 

 

Slavnostní vítání 
školního roku  

 

1. září 

Klidová zóna 
Hořejší 
Obory 

Příbram 

Jarda Straka 
Tereza 

Kutníková 
Jana Andrlová 

Na této akci jsme prezentovali naši 
činnost v průběhu roku – zejména 
táborovou. 
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 3.  Doplňující  informace o činnosti sdružení v roce  2011  
 
1.  Revizní komise provedla dne 25.1. 2012  kontrolu hospodaření sdružení v roce 2011. 
     Přehled hospodaření je přílohou č.1 této zprávy,  kopie zápisu je přílohou č.2 a originál je   
     uložen v kanceláři o.s.Salamandr. 
 
2.   Sekretářem a druhým statutárním zástupcem sdružení zůstává  nadále  Jaroslav Straka. 
 
3.   K 25.10. 2011 byla podána žádost o státní dotaci na MŠMT na rok 2012. Státní dotace byla  
     žádaná na projekt „Letokruhy“. 
 
4.  Byla podána opět žádost na Městský úřadu v Příbrami o dotace na činnost sdružení v roce  
     2012. 
 
5.  V průběhu ledna byly  řádně vyúčtovány  veškeré dotace  poskytnuté našemu sdružení  
    od Městského úřadu v Příbrami a k 31.1.2012 budou řádně vyúčtovány dotace MŠMT České  
     republiky na činnost v roce 2011. 
 
6.  Do 31.1.2012 bude podáno daňové přiznání. 
 
7.  Pracovníci odboru pro mládež MŠMT každoročně kontrolují konání letních dětských  
    táborů, na jejichž organizaci je použita státní finanční dotace, kterou jim MŠMT poskytlo. 
    V červenci 2011 proběhla tato kontrola v chatkovém táboře v rekreačním středisku U mloka v   
    Třímanech. Průběh kontroly ukázal, že jako organizátoři jsme se na tábor dobře připravili a     
    nebyly shledány žádné nedostatky, které by si vyžádaly nějakého zásahu či opatření. Děti  
    byly, podle jejich vyjádření spokojené a na táborech se jim líbilo.  
 
8. Tábor v rekreačním středisku U mloka v Třímanech navštívila v červenci i redaktorka  
    regionální televize Fonka (TVF), která vysílá v Příbrami a okolí. Paní Nosákovcová natočila   
    s dětmi reportáž, která byla v srpnu 2011. 
 
9. Na I. turnus v Nezabudicích a letní tábor v Třímanech  přijela kontrola z Krajské hygienické  
      stanice. Ani na jednom z táborů nebyly shledány žádné nedostatky, které by si vyžádaly   
      nějakého zásahu či opatření. Zápisy jsou součástí táborové dokumentace jednotlivých  
      táborů. 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami dne 25. 1. 2012                                                              předseda sdružení  
                                                                                                       Mgr. Monika Průchová 
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Příloha 1 

Přehled hospodaření za rok 2011                     
 

Pokladna Účet ČS celkem 
Počáteční stav k 1.1.2011 

4 583,00,- 65 152,38,- 69 735,38,- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Výdaje za období 2011 

Ubytování a strava letní tábory   515 380,- 
Platby za služby, pronájmy       9 462,- 
Krátkodobé pobyty     75 270,- 
Doprava autobusy     21 000,- 
Nájemné provozní jednotky     18 000,- 
Pojištění sdružení, pojištění pobytů       2 587,- 
Odměny pracovníků     88 500,- 
Zdravotnické potřeby a léky       4 611,- 
Hry, pomůcky pro práci s dětmi, kancelářské 
potřeby, odměny pro děti, občerstvení na akcích 

    25 909,- 

Jízdné náhrada auta, vlaky, autobusy     21 405,- 
Poplatky vedení účtu ČS       2 714,- 
Poštovné       1 374,- 
Vrácené poukazy       2 000,- 
Výdaje celkem  788 212,00 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Příjmy za období 2011 
Dotace MSMT            70 000,00,- 
Grant Města Příbram   20 000,00,- 
Příjmy – krátkodobé projekty   96 400,00,- 
Příjmy za  poukazy na tábory - Třímany 278 070,00,- 
Příjmy za  poukazy na tábory - Nezabudice 272 258,00,- 
Ostatní příjmy – členské příspěvky, vstupné 
na akce, úroky z účtu ČS, sponzoring 

    8 120,00,- 

Úroky z účtu          98,97,- 
Příjmy celkem 744 946,97,- 

sumarizace 
příjmy v roce  2010 výdaje v roce 2011 rozdíl 
744 946,97,- 788 212,00,- -43 265,03,- 

Účet ČS: 23 796,35,- Zůstatek k 31.12.2011        26 470,35,- 
Pokladna:  2 674,-  
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Příloha 2 

 


