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*ROK 2018 OČIMA NÁČELNÍKA* 

Z mého pohledu, z pohledu náčelníka České tábornické unie z.s. (ČTU) hodnotím uplynulý rok 2018 
vesměs pozitivně ve  všech oblastech naší činnosti. ČTU je nadále významnou a platnou součástí 
celostátního systému neziskových organizací v oblasti práce s dětmi a mládeží. 

O tom svědčí i fakt, že stav naší členské základny zůstává i nadále na více méně stejné úrovni, jako v 
minulých letech. Je to pro mne důkazem toho, že naše činnost má v dnešní době stále smysl. Je 
zřejmé, že jak děti, mládež tak i jejich rodiče vidí v  činnosti našich jednotlivých klubů bezpečný 
přístav pro svůj volný čas a osobní rozvoj. Toto vše je samozřejmě výsledkem dobré práce všech 
našich členů, vedoucích i příznivců našich základních myšlenek. O kvalitě práce našich členů mne 
přesvědčuje i fakt, že kromě našeho hlavního zaměření  se jednotlivé oblasti naší činnosti nadále 
rozšiřují  a tím se nám daří reagovat tak na aktuální zájmy dětí a mládeže.  Neméně významnou 
součástí naší činnosti zůstává i nadále práce v oblasti výchovy a vzdělávání mládeže i dospělých. 

 

Toto vše by nebylo možné bez každodenní práce a bez osobního nadšení všech našich členů v 
základních článcích, tedy jednotlivých oddílech. Samozřejmě musím zmínit také nelehkou práci 
všech, kteří v pozicích vedoucích klubů, činitelů Velkých rad a Ústředí ČTU svým úsilím vytvářejí 
potřebné podmínky pro práci všech jednotlivých členů. 

Uplynulý rok 2018 byl významným rokem pro Českou tábornickou unii v několika momentech. V 
oblasti kultury jsme kromě každoročního pořádání celostátní amatérské hudební soutěže PORTA a 
spolupořádání jejího finále v lesním divadle v Řevnicích uspořádali také již třicátý ročník festivalu 
BRÁNA, který je již tradičně pořádán v Brně.  

Významným momentem v loňském roce bylo i obhájení kandidatury pro pořádání CVVZ v roce 2020 
v Českých Budějovicích. Spolu s úspěšným pořadatelstvím CVVZ v loňském roce 2017 v Šumperku je 
toto důkazem toho, že ČTU je v rámci společnosti a v prostoru neziskových organizací v oblasti práce 
s dětmi a mládeží s celostátní působností, uznávanou a platnou organizací.  

Další významnou událostí byl také 15. sněm České tábornické unie, který jsme uspořádali historicky 
poprvé na naší základně v lomu Na hřebenech v Lipnici nad Sázavou. Velká účast členské základny a 
zdárný průběh sněmu mne zde přesvědčila o stálém a neutuchajícím zájmu našich členů o práci, 
kterou táborníci odvádějí pro děti a mládež, společnost a v neposlední řadě i sama pro sebe. Více 
než dvě stovky přítomných zástupců jednotlivých základních článků zde zvolilo vedení ČTU na další 
čtyři roky a diskutovalo o dalším působení a směrování ČTU v následujícím období. 

 

Závěrem ještě jednou děkuji všem členům ČTU za jejich práci, zájem a nadšení v uplynulém roce. 
Musím také vyslovit poděkování všem státním i nestátním institucím a subjektům, ale i 
jednotlivcům, kteří činnost našich jednotlivých základních článků jakýmikoliv způsoby podporují. Z 
jejich podporou se nám daří uskutečňovat a uvádět v život naše myšlenky a cíle, plně v souladu s 
programovým prohlášením České tábornické unie. 

 

Milan Rychlý, náčelník ČTU 
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*ČESKÁ TÁBORNICKÁ UNIE* 

 
Česká tábornická unie (ČTU) je zapsaný spolek s dlouhou historií. Založen byl v roce 1968, pak 
násilně rozpuštěn 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 také žít v souladu 
s ekologickými zásadami a učit to i naše děti. 

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. 
Naše mladší členy se snažíme inspirovat 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 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 
naživo s kamarády. 

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 tábornické školy a víkendové zážitkové akce. Naši členové se vzdělávají 
v kurzech akreditovaných MŠMT , které jsou otevřeny i veřejnosti.  

V roce 2018 jsme se stejně jako všechny ostatní organizace pracující s dětmi a mládeží potýkali se 
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 absolutním 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 ČTU* 

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. Naší zástupkyní přímo v představenstvu ČRDM je Karolína Musilová. 

Sněm ČTU 

Sněm ČTU je nejvyšším orgánem sdružení, koná se jednou za čtyři roky. Zhodnotí uplynulé období a 
vypracuje 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, 
které letos proběhly v jarních měsících. 15.září  se táborníci setkali na 15.Sněmu České tábornické 
unie na kouzelné základně Lom na Hřebenech u Lipnice nad Sázavou.  

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 2018 se Nejvyšší rada konala tradičně v březnu v Praze na ústředí, v červnu zasedala na 
jihočeské Rachačce, v září byla NR spojena se Sněmem ČTU a první prosincový 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. 

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. 

Oblasti ČTU 

ČTU tvoří 12 oblastí v ČR: Praha, Střední Čechy – západ, Labsko - Sázavská, Východočeská, 
Severočeská, Velké Lucko, Západočeská, Jihočeská, Jižní Morava, Jesenická, Chřibsko-karpatská a 
Beskydská. Oblasti řídí Velké rady (VR). Oblasti se dále dělí na nižší organizační články - tábornické 
kluby a trampské osady (T.K. a T.O.). V současnosti je jich 120 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 6512 osob. Přes 70% z toho jsou děti a mladí 
lidé do 26ti let. 

Velké rady oblastí 

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. Život a činnost jednotlivých oblastí lze podrobněji 
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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 starosti všechny záležitosti týkající se festivalů Porta a Brána. 

• Pedagogicko – metodický tým zajišťuje pořádání tábornických škol a vzdělávání členů ČTU. 

• Hlubokou poklonu za pevné vedení lodi ČTU skrz hluboké vody všech ekonomických i účetních 
pravidel zaslouží ekonomka a místonáčelnice ČTU Jana Krtková.  

• Informatika v ČTU funguje zejména na elektronické úrovni, přičemž hlavní důraz je kladen na 
permanentní aktualizaci webových stránek ústředí i jednotlivých oblastí – viz  
http://www.tabornici.cz.  

 

*TÁBORNÍCI* 

Základními stavební kameny ČTU jsou tábornické kluby a osady, ale především jejich členové, kteří 
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 ČTU 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. 

 

*TÁBORNICKÉ KLUBY A OSADY* 

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

 

*TÁBORY* 

ČTU v loňském roce pořádala přes 100 táborů, na kterých jsme uvítali více než 5000 dětí a mladých 
lidí do 18ti let. 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. 

Většina táborů probíhá o letních prázdninách, 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 sociálně znevýhodněných skupin, důležitou součástí výchovy je 
integrace a vzájemné porozumění mezi rozdílnými etniky. 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 prostřednictví sociálních sítí. 
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Význam práce ČTU potvrzují spokojené děti i jejich rodiče. 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. 

 

*UDÁLOSTI ROKU 2018* 

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. Více informací o proběhlých i 
plánovaných akcích naleznete na webových stránkách našich oblastí a v jejich výročních zprávách, 
které jsou uloženy v archivu ústředí. 

 

15.SNĚM ČTU V LIPNICI NAD SÁZAVOU 

Zástupci všech 6512 táborníků se sešli v malebném prostředí základny Lom na Hřebenech. Víkend probíhal 

ve znamení setkání, bilancování uplynulých 4 let a plánování dalšího směřování ČTU. Největší událostí Sněmu 

byla nepochybně volba Nejvyšší rady na další čtyřleté období. Náčelníkem byl zvolen Milan Rychlý, 

místonáčelnicí pro ekonomiku Jana Krtková, místonáčelníkem pro vzdělávání, akreditace a tábornické školy 

Pavel Bublík – Buvár a nově místonáčelnicí Lenka Fialková. Ústřední revizorkou byla nově zvolena dlouholetá 

účetní ČTU Eva Jirková. 

 

TÁBORNICKÁ ŠKOLA 

Tábornická škola (TŠ) je zážitkově-vzdělávací 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.  

 

VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH 

Školení pořádají jednotlivé oblasti, je otevřeno i nečlenům ČTU, podmínky jsou k dispozici na 
webech jednotlivých oblastí nebo na www.tabornici.cz. 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 120 dobrovolníků, hospodářů i 
zdravotníků. 

ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLENÍ  

ČTU byla akreditována MŠMT pro provádění školení zdravotníků zotavovacích akcí pro děti a 
mládež. V roce 2018 proběhla školení v  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 
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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, 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 2018 proběhly kurzy Velké Placky v oblastech Praha a  Jižní Morava. 

INSTRUKTORÁKY 

Školení a semináře pro tábornické teenagery pořádala Jihočeská oblast.  

NĚCO MEZI 

Vzdělávací akce prioritně určená pro vedoucí dětských kolektivů, absolventy akreditovaných kurzů a 
TŠ. Podzimní kurz je spíše "školicí" - zaměřený na konkrétné odbornost, jarní kurz je více "hrací" - 
program připravuje pokaždé jiná skupina zástupců TK z toho, co se v jejich klubu při práci s dětmi 
nejvíce osvědčilo. Letošní ročník byl doslova vražedně nabitý informacemi i cennými zkušenostmi 
s mezními situacemi pro všechny, kteří se zúčastnili.  

 

FESTIVAL BRÁNA 

Festival Brána je hudební soutěž pořádaná ČTU již třicátým rokem. 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, ze kterých jsou odbornými porotami vybráni 
ti nejlepší, kteří změřili své síly v celostátním finále pořádaném v sobotu 24.11. v Brně. Absolutní 
vítězové, skupina The Addams Sisters z Brna, byli  nominováni 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 

FESTIVAL PORTA 

Nejstarší soutěžní festival trampské, folkové a country hudby u nás. Ve 14 oblastních kolech 
soutěžilo 559 hudebníků. České národní finále se konalo 29.6. – 01.7. 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 Terezy Balonové, rodačky z Prahy. Slunný víkend plný 
hudby byl nádherný i díky skvěle sehranému organizačnímu týmu a hodinám příprav mnoha 
dobrovolníků, kterým za to patří dík. O průběhu soutěže informují  webové stránky festivalu 
www.porta-festival.cz. 
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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. 

Jesenická oblast organizuje již 32. hromadný přejezd Jeseníků na lyžích ve společenském oděvu, 
který se začíná stávat známým široké veřejnosti. 

Zimní olympijské hry v tradičních i netradičních disciplínách probíhají napříč všemi oblastmi. 

Ve středočeské  Litni se třetí lednový víkend konal Zimní běh Lítní, krosový běžecký závod pro 
táborníky všech věkových kategorií. 

 

ÚNOR 

Od února probíhají zimní tábory dle termínů jarních prázdnin v jednotlivých městech a krajích. 

Zimní počasí zahnalo táborníky do tělocvičen, o víkendech se hrály turnaje ve vybíjené, volejbalu a 
florbalu v našich oblastech. 

Akce pro družstva mládeže známá jako  LUCO probíhala v drsném počasí v Novohradských horách, 
38 poutníků se pralo s nástrahami vytrvalostního pochodu napříč nehostinnými únorovými horami. 

Budiny - rukodělné tvůrčí dílny začaly tento rok první Šperkárnou. 

Masopust – akce s mnohaletou tradicí hlavně v oblasti Velkého Lucka. 

 

BŘEZEN 

Táborníci z Velkého Lucka vyrazili na tradiční Šlapačku – putování po spřátelených osadách. 

 

DUBEN 

Velikonoční tvoření přilákalo děti i mládež na jihomoravskou Obůrku. 

Jarní školení pro vedoucí dětských kolektivů na jihomoravské Obůrce z projektu „Něco mezi“ . 

Kuličkiáda opět přivedla zájemce z řad veřejnosti, vrhalo a cvrnkalo se na různé cíle, tato akce 
probíhá každoročně nezávisle na sobě ve více oblastech. 

Do zamračené dubnové neděle vyrazili účastníci na již 34. ročník turistického pochodu „Stopou 
Janovského vodníka“ pořádaného táborníky z Nýřan. 

Jihočeští táborníci pořádali akci Přežít. 36 kamarádů se potýkalo s nástrahami několikadenního 
zážitkového závodu, museli prokázat kromě odvahy a odolnosti celou škálu tábornických znalostí a 
dovedností. 

Tradiční společná hra pražských oddílů Mokasín s názvem Hoboes jedou k nám byla letos 
inspirována 100 lety trampingu. 
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KVĚTEN 

Na začátku května přitáhlo pozornost nejen členů ČTU velmi propracované soutěžní odpoledne ČTU 
Oregon dětem v Kolíně pořádaná klubem Oregon z Labsko-sázavské oblasti. 
Ve Strakonicích se utkali odvážní námořníci z jihočeských klubů ve vodáckých závodech na horním 
toku řeky Vydry. 
Písničková liga Trampská nota v Padochově ukázala veřejnosti mnoho dosud neznámých talentů. 

Nouzovská třístovka letos připravila svým účastníkům různé drsné nástrahy, tříčlenné hlídky se 
musely potýkat se zapeklitými úkoly i orientací v nepřehledném terénu. 

 

ČERVEN 

Dětský den v Brně Medlánkách přilákaly kolem 15 000 účastníků. 

Vytrvalci vyrazili na dálkový pochod „100 kiláků vokolo štatlu“ pořádaný jihomoravskou oblastí. 

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. 

Na Jižní Moravě běží etapová akční hra „Detektivní kancelář O.K. pátrá. 

V druhé polovině srpna proběhla tábornická škola na TZ Kadov. 

 

ZÁŘÍ 

První zářijovou neděli se v tropickém horku běžela Karlštejnská devítka, táborníci soutěžili na 
tradičním devítikilometrovém běhu kolem bájného hradu Karlštejna. 

Na tradiční akci Hry v Novohradských horách se sešli udatní táborníci, aby se utkali v různých 
tábornických dovednostech. 

Podzimní 15.Sněm ČTU přivítal táborníky sluncem a obrovskou úrodou hub. 

V Suchdole nad Odrou v areálu Sokolák pořádala Beskydská oblast 24. mistrovství ČR v hodu nožem 
a 20. mistrovství ČR v hodu sekerou za hojné účasti soutěžících i diváků. 

Táborníci z Polabí a Posázaví se sjeli  na tradičním víkendovém setkání klubů Indiánské léto. 

Celoměstské etapové hry oblasti Jižní Morava byly součástí výstavy k projektu městského programu 
prevence kriminality v Brně. 

 

ŘÍJEN 

Textilní dílna zaměřená na dekoraci triček otevřela své brány na Obůrce. 

Do akce 72 hodin se zapojilo množství našich klubů, osad i skupiny samotářů. 

Vlajková hra – Memoriál Jakuba Dvořáka , pořádaná T.K. Průzkumník, vyvrcholila po 12ti hodinách boje 
o vlajky mezi družstvy vítězstvím domácího kolínského týmu. 
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Podzimní sportovní turnaje ve fotbale a streetbalu proběhly v Brně. 

Během kolem říčanského rybníka oslavili jihomoravští tábornici státní svátek. 

 

LISTOPAD 

Tradiční podzimní setkání na TZ Lipnici přivítalo 45 účastníků ze všech koutů republiky. Zazimování 
základny i vypuštění lomu před zimou se velice vydařilo.  

Třetí listopadový víkend zazněly v Brně hlas a nástroje soutěžících v jubilejním 30.ročníku 
celostátního finále Brány. 

 

PROSINEC 

V prosinci se v Kolíně konal 24.ročník Uzlařské regaty, ve vázání uzlů na čas zápolili jednotlivci i družstva 
ve čtyřech věkových kategoriích. 

První prosincový víkend připravili jihomoravští táborníci již 19. půlročník  kurzu pro vedoucí dětských 
kolektivů s názvem „Něco mezi“. Víkend připravil účastníkům ožehavé chvíle před soudním tribunálem a 
připomínal mírumilovné školení jen vzdáleně, účastníci ani nepostřehli, kolik se toho ve víru programu 
stihli naučit. 

V prosinci probíhají ve všech oblastech setkání s Mikulášem a předvánoční veselice. 
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*EKONOMICKÁ ZPRÁVA  2018* 
 

1.Hospodaření ČTU – obecná ekonomická část 

 
Rozdělení dotací – z těchto prostředků byly hrazeny nájmy, energie, opravy a údržba, provozní 
náklady, mzdové náklady,  volnočasové aktivity dětí a mládeže, náklady na TŠ a vzdělávací a další 
akce dle vyúčtování jednotlivých oblastí. Veškerá vyúčtování 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, služeb a spojů. 
Negativní je, že se stále nedaří získávat na financování naší činnosti finanční dary.  Stále ne nutné mít 
jistou finanční rezervy pro úhradu nezbytných nákladů na financování činnosti v první polovině roku. 
Současná finanční situace ČTU s ohledem na výši dotace je napjatá, jsou vyhledávány další možnosti 
získání finančních prostředků, zvláště na jednotlivých regionech. 

V roce 2018 se provedla studie proveditelnosti – pro případ získání finančních prostředků na 
vybudování čističky odpadních vod na TZ LIPNICE. 

 
 

2.Daňový výsledek z podnikatelských aktivit rok 2018 
 
čerpáno z podkladů: 
Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2018, Rozvaha aktiv a pasiv k 31.12.2018, Daňové přiznání rok 2018 
 

text Tis.Kč 

Náklady na hlavní činnost 23 577 

Příjmy z hlavní činnosti 15 496 

Dotace MŠMT 5 825 

Ostatní dotace pobočných spolků 524 

Příjmy – dary, příspěvky nadací a členské 
příspěvky 

1 811 

ZÁKLAD DANĚ ROKU 2018 313 

Účetní HV k 31.12.2018 391 

 
Daňový HV +313tis. Kč – bylo uplatněno osvobození ve výši 313 tis. Kč, daň 19% převedena do fondu 
daňových úspor ve výši 59 470,- Kč. 
Z uvedeného vyplývá, že daň z PPO za rok 2018 nebude hrazena 

 
3. Přehled čerpaných dotací rok 2018 MŠMT 
 

ZÚČTOVÁNÍ DOTACÍ ROK 2018 - TEXT dotace 

CELKEM DOTACE 2018 MŠMT 5 825 000 

CELKEM DOTACE 2018 INVESTICE MŠMT    237 650 
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INVESTICE ROKU 2018 – DOTACE MŠMT   
 

Text Náklady celkem Dotace MŠMT 

Velkoprostorový stan    62 750   62 750 

Travní traktůrek  174 900 174 900 

 

4. Přehledy dle jednotlivých volnočasových aktivit z ekonomického pohledu rok 
2018 MŠMT 
 

Dotace tis.Kč Náklady tis.Kč Ekonomické a ostatní údaje 

736 1.670 Dlouhodobé akce 
CELKEM 19 dlouhodobých akcí hrazené z dotací, dále 
jednotlivá kola festivalů PORTA a BRÁNA. Nejsou 
zahrnuty akce, které byly financovány z vlastních zdrojů. 

171 495 CELKEM akcí 18 – výchova 2018 

3.546 4.318 HSV NR + 12 oblastí a tábornické kluby + mzdy 

1.372 16.662 TÁBORY: letní + zimní, ostatní nedotované tábory - 
hrazeno z vlastních zdrojů 

5.825 23.145 Mezisoučet MŠMT - HSV 

238 238 INVESTICE MŠMT 

12.450 23.383 CELKEM 2017 INVESTIČNÍ + NEINVESTIČNÍ DOTACE 
MŠMT 

 
 
5. Ekonomické výsledky rok 2018 – výběr z rozvahy 
 

ROZVAHA ROK 2018 – AKTIVA Tis. Kč 

Dlouhodobý nehmotný majetek 304 

Dlouhodobý hmotný majetek 5964 

Oprávky k majetku -2843 

Nedokončený majetek 77 

Pohledávky + jiná aktiva 248 

Krátkodobý finanční majetek 825 

AKTIVA CELKEM 4575 

ROZVAHA ROK 2018 – PASIVA  

Krátkodobé závazky 108 

Ztráty minulých let -1191 

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 2018 391 

Vlastní jmění 5207 

PASIVA CELKEM K 31.12.2016 4575 
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6. Přehled členských příspěvků dle jednotlivých let 

 
Pokles výše členského příspěvku v roce 2018 – z důvodu neuhrazení ČP jedné oblasti. Již je zjednána 
náprava. 
 

text 2015 2016 2017 2018 

10% zasláno na 
NR 

51.450 58.462 0 0 

100% čl.příspěvků 514.500 584.620 523 624 450 631 

 

 
7. Doplňující informace k VÝROČNÍ ZPRÁVĚ 2018 
 
Příspěvek pro ČRDM 2018: 15.576,- ( propočet z členské základny) 
Příspěvky z jiných zdrojů: v roce 2018 čerpala ČTU na dlouhodobé akce typo PORTA celkem 40.000,- 
Kč a na HUDEBNÍ tábor BRÁNA Kč 20 000,- z konta NADACE ŽIVOT UMĚLCE. Finanční prostředky byly 
proúčtovány na náklady ČTU ( Porta) a vyúčtovány v termínu bez negativního nálezu. 
Přijaté dary 2018: činily 32.500,- Kč a byly proúčtovány v rámci provozních nákladů ČTU, tj. mzdové 
prostředky, nájmy, energie, doplatky akce atd. tyto příjmy byly zahrnuty do DP 2018 a osvobozeny 
v souladu se zákonem o dani z příjmu. 
 

8.  Rozhodnutí o vypořádání hospodářského výsledku 2018 

 
Nejvyšší rada schvaluje hospodářský výsledek takto: hospodářský výsledek – zisk  ve výši 391 447  Kč za rok 
2018. Tento hospodářský výsledek bude převeden na účet neuhrazených ztrát minulých let. 
 
Jana Krtková, místonáčelnice a ekonomka ČTU 
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* REVIZNÍ ZPRÁVA ČESKÉ TÁBORNICKÉ UNIE  ZA OBDOBÍ ROKU 2018* 
 
Revizní zpráva za rok 2018 je zpracována v součinnosti s předchozí revizorkou Blankou „Bagheerou“ 
Macháčkovou, protože rok 2018 byl volebním rokem a funkci revizora jsme vykonávaly obě. 
 
Dne 13.12.2018 byla provedena kontrola  MŠMT v oblasti dotací na výchovu, konkrétně akreditace 

zdravotnických kurzů. Protokol byl vyhotoven na místě a nebyly shledány žádné závady ani 

pochybení. Kontroly finančního úřadu ani NKÚ neproběhly žádné. 

V letním období proběhly jako každoročně kontroly dětských letních táborů a to jak ze strany 

odpovědných pracovníků ČTU, tak ze strany orgánů státní správy a samosprávy. V žádném případě 

nebyly shledány podstatné nedostatky. Drobné závady byly odstraněny na místě okamžitě. 

Dlouhodobé akce probíhaly bez problémů včetně PORTY a BRÁNY. 

V oblasti kontroly ústředního účetnictví byly kontrolovány odvody řádných členských příspěvků 

pobočných spolků na ústředí ČTU, které se od loňského roku odvádí ve 100%. 

Dále byly prováděny kontroly dle zákona o účetnictví, tj. kontrola pokladny, kontrola inventur 

zůstatků účetních kont, kontrola účetních a prvotních dokladů prováděná namátkovým výběrem. 

Kontrola včasného a správného vyúčtování dotačních prostředků MŠMT. 

Kontrolovány byly rovněž smluvní , majetkové a finanční vztahy a plnění s firmou TZ Lipnice s.r.o. 

jejímž je ČTU 100% vlastníkem. Také hospodaření firmy v areálu Lomu na Hřebenech v Lipnici nad 

Sázavou. 

V žádné z uvedených oblastí kontroly nebyly shledány nedostatky a je konstatováno, že účetní 
uzávěrka odpovídá potřebám příslušných zákonů a daňové přiznání za rok 2018 bude možné podat 
v odpovídajícím termínu. 

 
Eva Jirková, revizorka ČTU 


