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kdo jsme

Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek s dlouhou historií. Založen byl v roce 1968,pak násilně rozpuštěn 
komunis� ckou diktaturou a v roce 1990 znovu obnovenov duchu původních ideálů. V ČTU se volně sdružují  
dě� , mládež i dospělí v tábornických klubech a osadách. Naše programové zaměření vychází z myšlenek lesní 
moudros�  – woodcra� u, čímž navazu-jeme na historické tradice trampského hnu"  i na vlastní činnost v době 
vzniku a rozvoje ČTU.

Členové ČTU jsou lidé různých povolání i zájmů, věkem dě�  i kme� , všechny nás ale spojuje vztah k přírodě a 
životu ve svobo-dě. 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 také žít v souladu s ekologickými zásadami a učit to i naše dě� .

Stěžejním posláním ČTU je výchova dě"  a mládeže. V realitě 21.stole"  vnímáme jako základní problémy 
společnos�  sobectví a vzájemnou lhostejnost mladých lidí vůči společnos�  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 přede-vším přátelství.

V tábornických klubech a osadách dě�  získávají znalos�  o přírodě, učí se tábornické dovednos�  a zážitky z 
her a výprav do příro-dy jim nenásilně ukazují cestu fair play jako ideální strategii pro život. Nedílnou součás"  
činnos�  ČTU je také práce s mládeží neorganizovanou, která funguje jako účinná pro� drogová prevence a v 
současné virtuální době ukazuje dětem možnos�  trávení volného času bez počítače nebo televizní obrazovky.
Veřejnos�  nejznámější akce  ČTU jsou dva tradiční hudební fes� valy – dětská Brána a Porta pro ty odrostlejší. 
V letních měsících nabízíme širokou paletu táborů s různým zaměřením pro dě�  i mládež , pro ty starší potom 
tábornické školy a víkendové zážitko-vé akce. Naši členové se vzdělávají v kurzech akreditovaných MŠMT , 
které jsou otevřeny i veřejnos� . Činnost ČTU se nejvíce zviditelňuje na  společenských akcích jako například 
CVVZ či každoročním pořádáním zážitkových her jako je například akce Přežít, celoroční vrcholezecká akce 
Brněnská výškovnice, etapové hry pro táborníky i veřejnost, survivalová akce  HVNH a mno-ho dalších.

V roce 2016 jsme se stejně jako všechny ostatní organizace pracující s dětmi potýkali se značným nedostat-
kem fi nancí. Dalo by se říci,že situace je každým rokem kri� čtější. Uvědomujeme si, že šetření je nutné na 
všech frontách, bohužel náš sektor není ziskový a ani fantas� cké nadšení dobrovolně pracujících členů ČTU 
nedokáže zafi nancovat nutné položky v napjatém rozpoč-tu,navíc i nejnadšenější členové musí jíst a pla� t 
nájmy. Volnočasové ak� vity dě"  patří stejně jako jejich vzdělávání patří k absolutním prioritám normální 
demokra� cké společnos� , smysl naší práce nejlépe ukazují sami naši členové – jsou to �  zcela obyčejní dobří 
lidé. Doufáme tedy, že si naši poli� č"  reprezentan�  v mezičase mezi tvorbou nových zákonů a vyšetřováním 
jejich důsledků najdou čas a především rozpočtové rezervy pro nejen naši organizaci.

Navzdory z" ženým 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 ak� vně se účastnit mnoha 
výprav, táborů, potlachů, setkání, her, kulturních, sportovních i společenských akcí. 
S hrdos"  jim děkujeme a věříme,že nadšení je neopus"  ani v dalších letech!

struktura organizace

ČTU jako organizace vytváří pomocí svého ústředí, Nejvyšší rady a Velkých rad oblas"  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 čás" , která si všechny svoje otázky řeší svobodně 
a samostatně s přihlédnu" m k vlastním možnostem a podmínkám.



V práci a činnos�  nám pomáhá členství v České radě dě�  a mládeže. ČTU se jako zakládající člen podílí na 
činnos�  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. Zhodno�  uplynulé období a vypracuje 
Programové prohlášení, které nasměruje činnost ČTU podle stávajícího společensko-ekonomického vývoje, 
upřesní pedagogické metody při vzdělávání členů a zohlední návrhy demokra� cké většiny členské základny. 
Ve stejném intervalu se konají i sněmy jednotlivých oblas� . V roce 2016 proběhl v prosinci mimořádný sněm, 
na kterém se schvalovaly změny ve znění Stanov ČTU a byla zvolena nová místonáčelnice ČTU pro ekonomiku 
Jana Krtková. 

Ústředí ČTU
Ústředí funguje jako celostátní servisní centrum a zajišťuje podmínky pro práci všem oblastem ČTU. Zajišťuje 
komunikaci s orgány státní správy, ekonomické i legisla� vní záležitos� , zpracovává výstupy pro státní orgány 
a řeší veškeré problémy z toho vyplývající. Nedílnou součás�  práce ústředí je informovat, zprostředkovávat 
komunikaci mezi nižšími články a propagovat práci ČTU směrem k veřejnos� .

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 oblas�  a zástupci ústředí a odborných týmů. 
V roce 2016 se Nejvyšší rada konala tradičně v březnu v Praze na ústředí, v červnu zasedala opět v Praze, v 
září byla NR spoje-na s tradičním setkáním v lesích na Kadově u Blatné a tře�  prosincový den  opět v Praze. 
NR vždy projednává organizační, eko-nomické, ideové i prak� cké otázky týkající se pravidelné činnos�  ČTU. 
Účast členů NR byla vždy více než dostatečná, zasedání vždy usnášeníschopná.

Oblas"  ČTU
ČTU tvoří 12 oblas�  v ČR: Praha, Střední Čechy – západ, Střední Čechy – východ, Východočeská, Severočeská, 
Velké Lucko, Západočeská, Jihočeská, Jihomoravská, Jesenická (Severomoravská) Chřibsko-karpatská a 
Beskydská (Moravsko-slezská). Oblas�  řídí Velké rady (VR). Oblas�  se dále dělí na nižší organizační články se 
samostatnou právní subjek� vitou - tábornické kluby tábornické osady (T.K. a T.O.). V současnos�  je jich 130 
a pracují ve všech krajích ČR a hlavním městě. Rovnoprávnými členy oblas�  jsou též tzv. samotáři. Členská 
základna ČTU se v posledních letech ustálila. Současný počet členů je 6533 osob. Přes 70% z toho jsou dě�  a 
mladí lidé do 26�  let.

Velké rady oblas# 
Velké rady oblas�  (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 činnos� . 
Ak� vita jednotlivých oblas�  je rozdílná, závisí především na vůli, ak� vitě a nasazení jednotlivých radních i 
členů oblas� . Život a činnost jednotlivých oblas�  lze podrobněji sledovat na příslušných webových stránkách, 
kde návštěvník nalezne kalendáře plánovaných akcí i záznamy z akcí minulých.

Odborné pracovní týmy a skupiny

•Kulturní tým má na staros�  všechny záležitos�  týkající se fes� valů 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 Di# ri-chová,Eva Jirková a Mar� n Blodig, bez jejich práce by naše organizace nepřežila jediné 
účetní období.

•Informa� ka v ČTU funguje zejména na elektronické úrovni, přičemž hlavní důraz je kladen na permanentní 
aktualizaci webo-vých stránek ústředí i jednotlivých oblas�  – viz  h# p://www.tabornici.cz. 



rok 2016 - viděno náčelníkem

Když se zamýšlím nad uplynulým rokem 2016, mohu se na život České tábornické unie podívat dvojím pohl-
edem. První úhel pohledu je z pozice náčelníka a druhý tak trochu z opačného konce – očima člena malého 
klubu, který je stejně jako ostatní základní buňkou celého organizmu. Může se zdát, že tyto dvě roviny jsou 
si velmi vzdálené, ale pokud se nad nimi blíže zamyslíme, ukazuje se, že je to ta nejvíce nevýhodná pozice, 
kterou bychom mohli vymyslet. Náčelník Unie má na staros�  horní patro pyramidy. Pro samé police s do-
kumenty se zde nedá téměř hnout. Náčelník klubu si hýčká své prostorné, poněkud nižší patro, zato velmi 
pohodlné, vlastně i klidné a domácké. Náčelník klubu se postará o svou administra� vu, zná všechny své členy 
jménem a nezřídkakdy si pamatuje jejich data narození, čísla domů a maily maminek a ta" nků. Náčelník Unie 
by si toto přál také, ale v množství, které se hromadí v jeho patře to není vždy možné. V situaci, kdy tyto dvě 
pozice zastává jeden člověk, se dostáváme k zásadnímu zjištění.

V ústředním – nejen symbolicky nejvyšším patře – se já a lidé kolem mne snažíme spojit práci celku se 
zkušenostmi, reakcemi, názory a praxí malých klubů, jichž jsme součás" . Snažíme se nepracovat tak, jak dnes 
čím dál častěji vídáme v naší společnos� , kdy hlava nehledí na to, co dělá zbytek těla. Snažíme se, aby celému 
soukolí bylo dobře. Věřte, vůbec to není snadné, přesto budeme v našem úsilí nadále pokračovat.  
V uplynulém roce pokračoval administra� vní proces přetransformace základních organizačních jednotek ČTU 
na pobočné spolky. Jedná se o velice administra� vně a časově náročnou záležitost. Jsem přesvědčen, že ze-
jména s ohledem na odvedenou práci vedoucí ústředí a jednotlivých statutárních orgánů základních článků 
ČTU se nám daří tento proces úspěšně realizovat tak, jak jsme si nastavili v časovém harmonogramu v roce 
2015. 
Nadále probíhá v naší organizaci postupná generační obměna na všech úrovních, počínaje základními články 
a konče ústředím ČTU. Dovolím si konstatovat, že noví, mladí členové ČTU, kteří se dostávají do odpovědných 
pozic v rámci řízení celé ČTU se se svým úsilím a zájmem o životaschopnost naší organizace zapojují do struk-
tury  České tábornické unie. Kvituji, že zde dochází k předávání a přijímání zkušenos"  napříč generačním 
spektrem.
Na tomto místě chci poděkovat všem členům naší organizace, kteří postupně uvádějí do vedoucích pozic 
naše mladší členy.  Všem těm, kteří mají za sebou velký kus práce a nemají strach svěřit fungující klub 
nezkušenějším. Všem, kteří drží nad mladšími nadšenými vedoucími a táborníky ochrannou ruku a trpělivě a 
laskavě pomáhají   se situacemi, které vyžadují více zkušenos" . Přestože se starší generace kamarádů časem 
rozhodne držet v ústraní, ČTU si nadále váží přínosu jejich dosavadní ak� vní činnos�  a doufá, že odchází 
pouze pozice, ale zůstává člověk.  Chtěl bych zdůraznit, že si velice všichni vážíme toho, co dosud všichni naši 
členové pro ČTU v její dlouholeté historii vykonali.
Dovolím si konstatovat, že mladší kamarádi většinou chápou, jakým způsobem je jim předávána minulost, a 
ak� vně a pružně navazují, pozměňují a tvarují budoucí tvář jak malých klubů, tak celé Unie. Jací budeme lidé, 
taková bude tvář naší práce. Proza" m mám v zásadních situacích dobrý pocit z toho, že i mladší generace 
dokáže vytvořit pocit sounáležitos� , semknout se, pochopit druhého a hlavně, udržovat při životě plamínek 
myšlenek, které si od počátku nese ČTU s sebou.
Děkuji tedy celé široké členské základně za její zájem o činnost celé ČTU.
Česká tábornická unie i v roce 2016 přes všechna prožitá úskalí splnila v rámci práce s dětmi a mládeží svůj 
úkol a  nadále svoji činnost rozšiřuje a zdokonaluje. Podařilo se do činnos�  ČTU zapojit více dě"  a mládeže, 
než tomu bylo v roce 2015 o čemž svědčí i mírný nárůst členské základny.
Musím zároveň zkonstatovat, že ze strany státních orgánů, které mají s ČTU co do činění, se nedostává 
dostatečné pozornos� , ocenění a bohužel ani zázemí historicky prověřeným neziskovým organizacím. Ty již 
dlouhá léta pracují s dobrovolníky, dětmi, pomáhají a většinou bez nároku na odměnu věnují svůj volný čas, 
energii a často celý život práci, jež je hodna těch nejvyšších ocenění. Výchově, vzdělání a péči o naše dě�  a 
mládež. Dětem a těm, kteří o ně pečují, by měla být, dle mého názoru,  věnována ze strany společnos�  mno-
hem větší pozornost, než je tomu u nás zvykem. Dítě�  nelze pouze slibovat, dítě je nutné vychovávat tak, aby 
se stejně zodpovědně chovalo celý svůj život a " m vracelo společnos�  vše, co do něho bylo vkládáno. A je 
jedno, zda je to láska k přírodě nebo ostatním lidem, své zemi, práci a vlastním dětem. K tomu, abychom byli 
schopni pokračovat ve své práci kvalitně, s láskou a ve větším počtu, chybí čím dál více podpora státu, která 
je v těchto oblastech dle mého názoru zcela nedostačující.
 



Na druhou stranu musím ovšem v nelehké ekonomické situaci České republiky poděkovat  zejména MŠMT 
za ekonomickou podporu v roce 2016, a to hlavně v oblas�  inves� c, kde nám jako organizaci bylo poskyt-
nuto plnění ve výši cca 1,7 mil. Kč. Samozřejmě děkuji všem subjektům, které nám v roce 2016 poskytly 
přízeň a podporu. Veškerou tuto podporu jsme využili v rámci hlavní činnos�  České tábornické unie, kterou je 
práce s dětmi a mládeží v širokém záběru činnos� , od výchovy, přes kulturu, pobyty v přírodě, všechny typy 
volnočasových ak� vit určené pro organizované i neorganizované dě�  a mládež.

Závěrem jako náčelník České tábornické unie z.s. ještě jednou děkuji všem našim členům, rodičům „našich“ 
dě" , sponzorům, příznivcům a v neposlední řadě státním úředníkům a osobám veřejně činným za podporu a 
přízeň pro naši činnost. Zároveň věřím, že naše práce bude jak dětmi, tak společnos"  nadále přijímána jako 
nedílná součást společenského života v naší republice. 

Tak jako v minulos� , i nyní konstatuji, že jsem hrdý na skutečnost, že stojím na základě společné vůle celé 
členské základny v čele organizace, jakou Česká tábornická unie z.s. v současno�  je.

Za toto všem patří můj osobní dík.
Bc. Milan „Náča“ Rychlý

táborníci

Základními stavební kameny ČTU jsou tábornické kluby a osady, ale především jejich členové, kteří se práci 
s dětmi a mládeží věnují většinou systema� cky, 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 zkuše-nos�  předávat a pěstovat v dětech lásku k přírodě i morální hodnoty. Právě oni jsou 
nejdůležitější pro budoucí rozvoj ČTU a je-jich práci nelze žádnými slovy dostatečně ohodno� t. Vedle základ-
ních článků jsou nedílnou součás"  našeho sdružení i samotáři, kteří se často zapojují do organizací akcí dle 
svých možnos"  a schopnos" .

dětské tábory

ČTU v loňském roce pořádala 114 táborů, na kterých jsme uvítali 5849 dě"  a mladých lidí do 18�  let. Táborem 
se rozumí prožit-ková pobytová letní i zimní akce se zaměřením od klasických „tábornických“ přes vodácké, 
cyklis� cké či expediční putovní tábory v délce trvání od jednoho až po tři týdny.
Většina táborů probíhá o letních prázdninách, celotáborové hry zvou dě�  do tajemných světů historie i bu-
doucnos�  a vedle hraní a zábavy se je vedoucí snaží také nenásilnou formou naučit něco ze svých znalos"  o 
přírodě i společnos� . ČTU jako organizace klade důraz na tradiční lidské hodnoty a ak� vní přístup k ochraně 
přírody.Mezi účastníky táborů patří i dě�  ze sociálně znevýhodněných skupin, důležitou součás"  výchovy je 
integrace a vzájemné poro-zumění mezi rozdílnými etniky. Tábory fungují jako významná část trvalého pro-
gramu pro� drogové prevence, hlavně pro nečleny ČTU jsou často netypickou zkušenos"  s ak� vním trávením 
volného času s vrstevníky bez užívání drog.
Význam práce ČTU potvrzují spokojené dě�  i jejich rodiče. Z mnoha talentovaných dě"  pak vyrůstají oddíloví 
vedoucí, kteří svým příkladem ovlivňují další generace dě" . ČTU tak nenápadně, ale velmi výrazně  přispívá k 
výchově a zlepšování klimatu celé společnos� .

tábornické kluby a osady

Naše kluby a osady pracují celoročně, schází se pravidelně na týdenních schůzkách a o víkendech podnikají 
dobrodružné vý-pravy za zábavou i poznáním. Dě�  jezdí na vodu,vandry,výpravy do lesů,luk, a strání, podni-
kají nájezdy na hrady a zámky,do historických center měst i technologických parků. Kluby mezi sebou zápolí  
ve sportovních turnajích i soutěžích tábornických dovednos" .



událos�  roku 2016
Hlavní, dlouhodobé a krátkodobé akce celostátního či regionálního charakteru pro celoroční program činnos�  
ČTU jsou navrže-ny a schváleny každoročně na prosincovém zasedání Nejvyšší rady ČTU. Akce oblastního 
charakteru realizují jednotlivé oblas�  a základní články. Za celý rok se uskutečnilo mnoho akcí. Uvádíme jen 
zlomek z těch nejzajímavějších. Více informací o proběh-lých i plánovaných akcích naleznete na webových 
stránkách našich oblas�  a v jejich výročních zprávách, které jsou uloženy v archivu ústředí.

14.MIMOŘÁDNÝ SNĚM ČTU V PRAZE
Dne 3.12.se konal 14.Mimořádný sněm ČTU v Praze. Jeho hlavním tématem byly změny ve znění Stanov ČTU. 
Novou místoná-čelnicí ČTU byla zvolena Jana Krtková.

TÁBORNICKÁ ŠKOLA
Tábornická škola (TŠ) je zážitkově-vzdělávací akce zaměřená především na výchovu budoucích vedoucích 
dětských oddílů. Frekventan�  zde prohlubují svoje znalos�  z tábornictví a příbuzných oborů (poznávání 
přírody, organizace výpravy, meteorolo-gie, práce s mapou, výzbroj a výstroj, přeži�  v přírodě, první pomoc 
atd.), které pak s úspěchem uplatňují ve svých domovských klubech. Prak� cké zkušenos�  získávají účastníci 
při náročných hrách a adrenalinových ak� vitách, které jsou oblíbenou součás�  programu TŠ. 
Na jihočeské základně Kadov se konala již posedmnácté tradiční jihočeská tábornická škola, úspěšně ji 
dokončili účastníci ve věku od 15�  do 26�  let. Tábornická škola na Slunečné pasece pod Křemešníkem hos� la 
12 frekventantů, kteří ji rovněž všichni absolvovali.
Neméně důležitým smyslem tábornické školy je setkávání členů ČTU z různých klubů a oblas� , navazování 
přátelství a vzájemná výměna zkušenos� . To vše velmi výrazně posiluje spolupráci mezi jednotlivými oblastmi 
a výrazně tak zlepšuje a zefek� vňuje činnost ČTU jako celku.

SETKÁNÍ  ÚČASTNÍKŮ TŠ
Setkání jsou pořádána přibližně třikrát do roka v rámci vzájemné výměny zkušenos�  mezi účastníky různých 
TŠ  a udržování kontaktů mezi přáteli ze všech oblas�  vždy s programem – hrou na určité téma.
Letošní únorové setkání na Kadově bylo zaměřeno na prak� cké ověřování poznatků o přeži�  v ark� ckém 
terénu.
Na konci května jsme se sešli v hojném počtu v Grimových dolech, kde celý víkend probíhaly převážně prak-
� cké ukázky překo-návání přírodních překážek pomocí horolezecké techniky.
Účastníci říjnového kolínského setkánístrávili příjemný víkend jako trampi – turisté v podzimní plískanici. 

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH
Školení pořádají jednotlivé oblas� , je otevřeno i nečlenům ČTU, podmínky jsou k dispozici na webech jed-
notlivých oblas�  nebo na www.tabornici.cz. Každá oblast samostatně pořádá školení, kurzy a semináře 
pro zvýšení kvalifi kace svých členů i nad rá-mec naší pedagogické činnos�  ofi ciálně akreditované MŠMT. V 
letošním roce bylo proškoleno celkem 119dobrovolníků, hospo-dářů i zdravotníků.

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLENÍ 
ČTU byla akreditována MŠMT pro provádění školení zdravotníků zotavovacích akcí pro dě�  a mládež. V roce 
2016 proběhla školení v Praze a Jihomoravské oblas� .

PLACKOVÁNÍ
Plackování je interní název pro školení vedoucích dětských kolek� vů. ČTU získala akreditaci pro pořádání 
rekvalifi kačních kurzů od MŠMT pro činnost „Vedoucí dětských kolek� vů“ 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.
Na rozdíl od tábornické školy se při plackování klade větší důraz na ekonomiku, legisla� vu, psychologii, teorii 
her a pedagogiku v teore� cké rovině, cílem je poskytnout kromě znalos�  v rámci povinného rozsahu kurzu i 
mo� vaci k dalšímu vzdělávání.
V roce 2016 proběhly kurzy Velké Placky v oblastech Praha, Jihočeské a Jižní Morava.



INSTRUKTORÁKY
Školení a semináře pro tábornické teenagery pořádala Jihočeská oblast. 

FESTIVAL BRÁNA
Fes� val Brána je hudební soutěž pořádaná ČTU již téměř 3 desítky let. let. Soutěží zde dě�  a mládež v inter-
pretaci převážně trampských, folkových a country písní v kategoriích jednotlivců a skupin rozdělených ještě 
věkově do 15�   a do 18�  let. Vlastní tvorba dě!  je vítána a porotou velmi kladně hodnocena.

V průběhu roku jsou pořádána jednotlivá oblastní kola, ze kterých jsou odbornými porotami vybráni �  nejlepší, 
kteří změřili své síly v celostátním fi nále pořádaném v sobotu 26.11. v Brně - Medlánkách. Absolutní vítězové, 
skupina Vodníci z Mohelnice,byli  nominováni do následujícího mezinárodního fi nále Porty v Ús!  nad Labem. 
Organizace fi nálového klání proběhla výborně, již tradičně díky pořadatelům z Jihomoravské oblas�  ČTU.

Brána je nejstarší hudební fes� val těchto žánrů pro dě�  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 fes� valech. 
Více informací z Bráně naleznete na www.fes� valbrana.cz

FESTIVAL PORTA
Nejstarší soutěžní fes� val trampské, folkové a country hudby u nás loni oslavil 50. narozeniny. ČTU zorga-
nizovala 16 oblastních kol, spolu s O.s. Porta národní fi nále v Řevnicích a podílela se také na mezinárodním 
fi nále řízené KSM Ús!  nad Labem a O.s. Ars Porta Bohemica.
Ve 16�  oblastních kolech soutěžilo 247 formací = 720 hudebníků. Jejich výkony vidělo1822 diváků. I s nedostat-
kem fi nančních prostředků dokázali oblastní pořadatelé vyčarovat skvělou atmosféru, kterou ocenili soutěžící 
i diváci. Vítězové postoupili do národních fi nále.

České národní fi nále se konalo 24.6. – 26.6. 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 Rendesfou z Jihlavy. Slunný víkend plný hudby byl nádherný i 
díky skvěle sehra-nému organizačnímu týmu a hodinám příprav mnoha dobrovolníků, kterým za to patří dík.
Mezinárodní fi nále předchází fi nále národnímu. Z národního fi nále se tak do něj postupuje téměř s ročním 
odstupem. Meziná-rodní Porta 2016 probíhala 2. - 5. 6. na mnoha místech v Ús!  nad Labem. 

O průběhu soutěže informují  webové stránky fes� valu www.porta-fes� val.cz 



z našich oblas� 

lLEDEN
Východočeská oblast pořádá druhou lednovou sobotu tradiční setkání členů na Andrlově chlumu spojené 
se slaňováním místní rozhledny.
Jesenická oblast organizuje již 29. hromadný přejezd Jeseníků na lyžích ve společenském oděvu, který se 
začíná stávat známým široké veřejnos! .
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.
Napínavé osudy členů československého odboje za druhé světové války poznávaly dě!  ve hře v pražských 
ulicích nazvané Čtvrtý král.
Akce pro družstva mládeže známá jako  LUCO probíhala v drsném počasí v Novohradských horách.
Budiny - rukodělné tvůrčí dílny probíhají i v dalších měsících v Brně, o valen! nském víkendu to byla 
„Šperkárna“.
Masopust – akce s mnohaletou tradicí hlavně v oblas!  Velkého Lucka.

BŘEZEN
Dlouhodobý projekt jihomoravské oblas!  „Něco mezi“ ,školení budoucích vedoucích dětských kolek! vů, 
hos! lo školící středisko Obůrka.
Volejbalový turnaj družstev Jarní sako uspořádal T.K. Kletr z Uherského Hradiště.

DUBEN
Kuličkiáda opět přivedla zájemce z řad veřejnos! , vrhalo a cvrnkalo se na různé cíle, tato akce probíhá 
každoročně nezávisle na sobě ve více oblastech.
Jihočeši pořádali akci Přežít. 59 kamarádů se potýkalo s nástrahami několikadenního zážitkového závodu, 
museli prokázat kro-mě odvahy a odolnos!  celou škálu tábornických znalos�  a dovednos� .

KVĚTEN
Na začátku května přitáhla pozornost nejen členů ČTU velmi zdařilá prezentace ak! vit ČTU Oregon dětem 
v Kolíně pořádaná klubem Oregon z Labsko-sázavské oblas! .
Písničková liga Trampská nota v Padochově ukázala veřejnos!  mnoho dosud neznámých talentů.
Ve víkendové hře Vězeň pě! listé růže dobývali odvážní bojovníci Dívčí kámen na Šumavě.
Na horním toku Vydry proběhly závody dětských oddílů spojené s ra% ováním.
Nouzovská třístovka letos připravila svým účastníkům různé drsné nástrahy, tříčlenné hlídky se musely 
potýkat se zapeklitými úkoly i orientací v nepřehledném terénu.

ČERVEN
Dětské dny uprostřed Evropy v Brně Medlánkách přilákaly kolem 15 000 účastníků.
Vytrvalci vyrazili na dílkový pochod „100 kiláků vokolo štatlu“ pořádaný jihomoravskou oblas� .
V červnu vrcholily přípravy dětských táborů spojené s proškolováním mladších instruktorů.
Proběhla obě fi nále Porty v Ús�  a Řevnicích.

ČERVENEC A SRPEN
Prázdninovým měsícům vévodí tábory a výpravy ve všech oblastech.
Na jižní moravě běží etapová akční hra „Detek! vní kancelář O.K. pátrá
V druhé polovině srpna proběhla tábornická škola na TZ Kadov.
Poslední srpnový víkend se v tropickém horku běžela Karlštejnská devítka

ZÁŘÍ
Na tradiční akci Hry v Novohradských horách se sešlo 69 členů ČTU, aby se utkali v různých tábornických 
dovednostech.



Víkendové setkání klubů Labsko-sázavské oblas�  nazvané Indiánské léto pořádal T.K. Eridanus.
V Suchdole nad Odrou v areálu Sokolák pořádala Beskydská oblast 23. mistrovství ČR v hodu nožem a 19. 
mistrovství ČR v hodu sekerou za hojné účas�  soutěžících i diváků.
ŘÍJEN
Seminář „Kam kráčíš, Unie?“ tradičně organizovaný Jihomoravskou oblas"  se konal v Obůrce u Brna.
Vlajková hra pořádaná T.K. Průzkumník vyvrcholila po 12�  hodinách boje o vlajky mezi družstvy vítězstvím 
domácího kolínského týmu
Družiny a kluby jihočeské oblas�  si zahrály víkendovou hru Taranisův pás po okolí základny Rachačka v 
jihočeské oblas� .
LISTOPAD
Víkendová diskusní akce nazvaná KUFRY probíhala v Českých Budějovicích. Letošním tématem bylo 
vzdělávání vedoucích v ČTU, dvoudenní diskuse se zúčastnilo 116 táborníků.
PROSINEC
V prosinci se v Kolíně konal 21.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.

hospodaření - obecná ekonomická část

Rozdělení HSV – z těchto prostředků byly hrazeny nájmy, energie, opravy a údržba, provozní náklady, mzdové 
náklady,  volnočasové ak� vity dě�  a mládeže, náklady na OTŠ a vzdělávací a další akce dle vyúčtování jed-
notlivých oblas� . Veškerá vyúčtování akce jednotlivými subjekty byly profi nancovány v souladu s platnými 
pravidly pro přiznání dotací. 
Pozi� vně lze hodno� t, že závazky ČTU byly do konce účetního období vyrovnány a nevyskytly se závažnější 
problémy s fi nancováním základních potřeb ČTU včetně úhrad nájemného, energií, služeb a spojů.
Nega� vní je, že se výrazně snížil počet přijatých darů. Podařilo se ale úspornými opatřeními ušetřit fi nanční 
prostředky v cash fl ow na základní vydání na 01 – 02/2017, tj. služby spojů, nájemné a čás�  mezd, nezbytných 
energií, telefonů a služeb.

Profi nancování Porty a zčás�  Brány ( celostátních pravidelných akcí( a dalších jednorázových akcí bylo prove-
deno z prostředků organizované dě� . V roce 2016 byla změněna pravidla s � m, že Program neorganizované 
dě�  byl zrušen a vše bylo hrazeno z programu č. 1 – organizované dě� .

Současná fi nanční situace ČTU s ohledem na výši dotace je napjatá, jsou vyhledávány další možnos�  získání 
fi nančních prostředků, zvláště na jednotlivých regionech. Pro rok 2016 pla� la a i nadále pro rok 2017 
pla�  úsporná opatření přijatá z roku 2013. Dotace na HSV pro organizované dě�  byly průběžně čerpány a 
hospodaření ČTU s vlastními prostředky i dotacemi bylo vyrovnané. 

V roce 2016 se podařilo zvýšit dotaci na tábory na 25,- Kč/dítě/den, což bylo velmi pozi� vní.
V roce 2016 se podařilo zhodno� t naši základnu TZ Lipnice , kde byla poskytnuta inves� ční dotace MŠMT na 
I.část elektrifi kace na našem pozemku, tato inves� ce byla dokončena v závěru roku 2016, pro rok 2017 bude 
pokračovat II.etapa této elektrifi kace, pokud ČTU obdrží inves� ční dotaci, o kterou požádala. 
Další inves� ční prostředky, které ČTU pro rok 2016 obdržela – viz tabulka v ekonomické čás�  č.3/. Všechny 
inves� ční prostředky byly spolufi nancovány z vlastních zdrojů a z dotací MŠMT.

V roce 2016 nebyla v ČTU žádná kontrola z Finančního úřadu, probíhaly běžné vnitropodnikové kontroly a 
kontroly státních orgánů na výplatu mzdových prostředků.
V roce 2013 oddělila ČTU podnikatelský subjekt TZ Lipnice a zřídila s.r.o. s � m, že ČTU je 100% vlastník TZ 
LIPNICE s.r.o. Zpráva o hospodaření a projednání hospodářského  výsledku je samostatnou složkou k projed-
nání. Z této činnos�  bylo ČTU inkasováno 120 000,-Kč nájmu a 30 000,- Kč za obslužnost, což samozřejmě 
pomohlo k hospodářskému výsledku ČTU.



Po Sněmu ČTU v 09/14 se o ekonomickou část starají 2 místonáčelníci s � m,  že místonáčelník E.Di� richová a 
místonáčelník M.Blodig končí ve své funkci( zdravotní a pracovní důvody) .Novým místonáčelníkem pro eko-
nomiku byla v prosinci 2016 na mimořádném Sněmu zvolena Jana Krtková. 

daňový výsledek z podnikatelských ak� vit za rok 2016
čerpáno z podkladů:
 VÝKAZ ZISKŮ Z ZTRÁT K 31.12.2016, ROZVAHA AKTIV A PASIV K 31.12.2016
 DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ ROK 2016

text � s. Kč

PŘÍJMY daňové 2016 172

VÝDAJE daňové 2016 0

Výdaje z hlavní činnos&  2016 19954

Příjmy z hlavní činnos&  2016 19815

mínus příjmy osvobozené a nedaňové  19954

ZÁKLAD DANĚ ROKU 2016 172

Účetní HV k 31.12.2016 -139
Daňový HV +172& s. Kč – bylo uplatněno osvobození ve výši 172 & s. Kč, daň 19% převedena do fondu 
daňových úspor ve výši 32.680,- Kč.
Z uvedeného vyplývá, že daň z PPO za rok 2016 nebude hrazena.

přehled čerpaných dotací v roce 2016

ZÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ROK 2016 - text dotace

CELKEM DOTACE 2016 MŠMT 4.750.000

CELKEM DOTACE2016 ŽIVOT UMĚLCE 45.000

CELKEM DOTACE 2016 INVESTICE MŠMT 1.761.538

CELKEM DOTACE 2016 6.556.538

Celkové náklady 2016 vyúčtované k poskytnuté dotaci:

Organizované dě&  k MŠMT 2016, tj. 24,19% dotace k nákladům             19.633.527

Život umělce 2016 151.070

INVESTIČNÍ dotace 2016 2.042.383

INVESTICE ROKU 2016 – DOTACE MŠMT + FINANCOVÁNÍ Z VLASTNÍCH ZDROJŮ

Text Náklady celkem DOTACE MŠMT

Rekonstrukce el.rozvodů Rachačka 135.000 100.000

Rekonstrukce pl.základny Rožmberk 700.845 560.000

Rekonstrukce střechy a 3.NP Šumperk 603.995 597.534

Rekonstrukce elektro Lipnice 602.543 503.995



přehledy dle jednotlivých volnočasových ak� vit z ekonomického 
pohledu MŠMT

dotace v � s. náklady v � s. ekonomické a ostatní údaje

646 1369 Volnočasové ak� vity:CELKEM 35 dlouhodobých akcí hrazené z dotací, celkem 
7497 dě�  a mládeže do 26 let, konané po celé ČR. Nejsou zahrnuty akce, 
které byly fi nancovány z vlastních zdrojů, cca 1200 akcí.

276 652 CELKEM akcí 27 – výchova 2016 proškoleno 1614 osob v rámci celé ČTU a v 
souladu s akreditací MŠMT a platnými pokyny, další akce nedotované

2.223 2.782 HSV NR + 12 oblas�  a tábornické kluby

1.602 14.830 TÁBORY: letní + zimní, 114 akcí, celkem 4772 dě�  do 18 let v soukladu s akred-
itací MŠMT, ostatní nedotované tábory cca 12 akcí hrazeno z vlastních zdrojů

4.750 19.633 Mezisoučet MŠMT - HSV

1.762 2.042 INVESTICE MŠMT

6.512 21.675 CELKEM 2016 INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ DOTACE MŠMT

ekonomické výsledky rok 2016 – výběr z rozvahy

ROZVAHA ROK 2016 – AKTIVA k 31.12.2016 Tis. Kč

Dlouhodobý nehmotný majetek 304

Dlouhodobý hmotný majetek 5108

Oprávky k majetku -2621

Pohledávky + jiná ak� va 25

Krátkodobý fi nanční majetek 539

AKTIVA CELKEM k 31.12.2016 3355

ROZVAHA ROK 2016 – PASIVA K 31.12.2016

Krátkodobé závazky 57

Ztráty minulých let -1266

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2016 33

Vlastní jmění 4531

PASIVA CELKEM K 31.12.2016 3355

přehled členských příspěvků dle jednotlivých let

Od roku 2013 je na NR zasíláno jen 10% z celkových členských příspěvků, zbytek zůstává na jednotlivých 
Velkých radách oblas� .

text 2013 2014 2015 2016

10% zasláno na NR 59.540 59.767 51.450 58.462

100% členských příspěvků 595.440 597.670 514.500 584.620



doplňující ekonomické informace k výroční zprávě 2016

Příspěvek pro ČRDM 2016: 15.648,- ( propočet z členské základny)

Příspěvky z jiných zdrojů: v roce 2016 čerpala ČTU na dlouhodobé akce typo PORTA celkem 45.000,- Kč 
z konta NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Finanční prostředky byly proúčtovány na náklady 4 akcí ČTU ( Porta) a 
vyúčtovány v termínu bez nega! vního nálezu.

Přijaté dary 2016: činily 36.000,- Kč a byly proúčtovány v rámci provozních nákladů ČTU, tj. mzdové 
prostředky, nájmy, energie, doplatky akce atd. tyto příjmy byly zahrnuty do DP 2016 a osvobozeny v souladu 
se Zákonem o dani z příjmu.

Revizní zpráva za období roku 2016

1. Revize státních orgánů

Za účetní období roku 2016 neproběhla žádná hloubková kontrola z Finančního úřadu Praha 10 na poskyt-
nuté dotace.
V prosinci 2016 proběhla kontrola inves! čního projektu č.133D711005018 ČTU Kadov – kamna na táborové 
základně ze strany MŠMT, která neshledala žádné nedostatky.

2. Další kontroly státních orgánů

V roce 2016 neproběhly žádné další kontroly státních orgánů.
Kontroly orgánů Sociálního zabezpečení a Zdravotních pojištění jsou prováděny každoročně průběžně a za 
sledované období nebylo shledáno závad.

3. Revize vnitřní roku 2016

V uvedeném období proběhlo několik druhů kontrol:
- kontroly letních dětských táborů - provozní záležitos! 
- kontroly dlouhodobých akcí ČTU - kontrola provozu
Nebylo shledáno závažných závad.

4. Kontrola plateb členských příspěvků

Členské příspěvky jsou od roku 2005 na stejné výši.(tj. 150,-Kč ročně výdělečná osoba, 80,- Kč ročně dítě a 
nevýdělečné osoby). Již od roku 2013 jsou na NR zasílány členské příspěvky ve výši 10% z důvodu tehdejších 
úsporných opatření, zbytek zůstává na oblastech. Dle kontroly odvodu členských příspěvků revizor konstatu-
je, že se mírně zvýšila členská základna a zlepšil výběr členských příspěvků.

5. Kontrola pokladny

Pravidelně probíhá minimálně 4x ročně kontrola pokladny NR ČTU a v závěru roku je prováděna inventura 
účetních kont.

6. Kontrola účetnictví, revize účetních kont

Při namátkových kontrolách účetnictví bylo zjištěno, že veškeré účetní doklady jsou řádně evidovány a mají 
náležitos!  předepsané zákonem. Závěrky a daňová přiznání za rok 2016 odpovídaly potřebám zákona i vy-
povídajícím schopnostem účetnictví. Inventury účetních kont byly provedeny k datu 31.12 roku. Daňové 
přiznání bylo podáno v termínu na řádných ! skopisech. 


