
 1 

VVýýrr ooččnníí  zzpprr áávvaa    
oo  ččiinnnnoosstt ii   zzaa  rr ookk  22000088  

 

 



 2 

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 

předseda sdružení : Mgr. Monika Průchová 
členové :  Mgr. Olga Straková  
                 Věra Krásná 
                 Karel Novák 
                 František Roušar 
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 2008 
 

   
-      krátkodobé pobyty 
- jednodenní a víkendové akce 
- prázdninové pobyty 
- vzdělávání vedoucích 
- akce pro členy 
- prezentace sdružení na veřejnosti 
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 2.  Akce sdružení po řádané v roce 2008  
 
 2.1  Krátkodobé pobyty  
 

Typ akce místo Vedoucí akce  
Počet 
účast. 

Poznámka  

Jarní prázdniny 
2.2.-9.2. 2008 

„Výstup na Eiger“  

Lužické hory 
Horská chata 

Luž 
Jan Hrabák 7 +2 

 

Relaxační pobyt na 
horách - různé hry na 
suchu či na zbytcích 
sněhu (crocet, fotbal, 
azimutový závod do 

Německa), relaxace v  
bazéně, turistika po 
horách a jeden den 

lyžování v Jizerských 
horách, společenské hry, 

soutěže, filmy. 
 

Velikonoce na 
Berounce 

 jinak a jindy 
RS Třímany 

 
 

Mgr. 
Monika 

Průchová 
 
 

15+3 

 

Ztroskotání na 
Velikonočním ostrově 
Víkend byl náhradou za 

velikonoční víkend, který 
se z provozních důvodů 

nemohl uskutečnit. 
Děti batikovaly trička, 
uskutečnily se týmové 
hry na louce a v lese, 
otvírala se Berounka 

sjezdem řeky na raftech, 
dobíjela se zřícenina 

hradu Krašov, hledal se 
poklad – klíč od „staré“ 
řeky. Táborák, večerní              

a sportovní hry také 
nechyběly. 

 

Podzimní prázdniny 
„Olympijské hry ve 
Svatém Štěpánu“ 

 

Svatý Štěpán Jan Hrabák  
16+2 

+prakt 

 

Pobyt zaměřený na 
sportovní a soutěživé hry 
spojený s rukodělnými 

pracemi a relaxací 
v rokycanském 

Aquaparku. Pobyt se nesl 
v duchu OH. Nechyběla 

ani noční hra, film k dané 
tématice, diskotéka, 
starořecké divadlo a 

slavnostní vyhodnocení 
olympiády s medailemi                 

a diplomy. 
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2.2 Jednodenní akce  
 

Typ akce místo Vedoucí akce  
Počet 
účast. 

Poznámka  

Putování krajem Oty 
Pavla 

 
Nezabudice 

Mgr. Olga 
Straková 

30 

 

Návštěvu muzea 
známého spisovatele 

svým odborným 
výkladem o jeho životě 
a díle doplnila vedoucí 

akce 
 

Za kocourem 
Mikešem a jeho 

přáteli 
Hrusice 

Mgr. Monika 
Průchová 

20+1 
+prakt 

 

Návštěvu muzea Josefa 
Lady doplněná o 

dětskou naučnou stezku 
 

Mikulášská pro děti  Příbram František Roušar 
cca 

20-30 

 

Odpoledne plné 
soutěží, písniček 
spojené s dětskou 

diskotékou a 
příchodem čerta a 

Mikuláše – pro rodiče 
s dětmi 

 

Dětská porta 
 

Malá scéna 
Divadla  

A. Dvořáka 
Příbram  

Kvakoš : 
Lukáš Krásný 

 
Porta : 

Jaroslav Straka 
 

hry :  
František Roušar 

20 

 

Otevřená postupová 
soutěž v žánrové 

oblasti folk a country. 
Soutěž byla zpestřena 
pěveckou soutěží pro 

všechny Kvakoš, 
výtvarnou soutěží  
a hrami. Program 

zpestřilo také 
vystoupení naší 

šermířské skupiny 
Nezabuditzi. Porota 

vybrala  do  
republikového finále   

2 soutěžící. 
 

Koledy 

Václavské 
náměstí 
Příbram 

 

Svatá Hora 

Jaroslav Straka 300 

 

Klasické předvánoční 
a vánoční hraní koled 
na různých místech 

města 
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2.3  Prázdninové pobyty  
 

Typ akce místo Vedoucí akce  
Počet 
účast. 

Charakteristika  CTH 

 
I.turnus 

 
Nezabudice 

František 
Roušar 

74+ 9 

Putování po hvězdách 
Účastníci tábora putovali po souhvězdích 
zvířetníku. Naváděli  zbloudilého Vana 
pomocí mezihvězdného vysílače, aby 

přistál bezpečně zpět na Zemi. Nejdříve 
však bylo nutné tento mezihvězdný vysílač 

nalézt a zprovoznit, což se dětem 
samozřejmě povedlo...a pak se plnily další 

a další a další nejrůznější úkoly až se 
konečně povedlo navigovat Vana na Zem, 

kde k radosti všech přistál. 

II.turnus Nezabudice Petr Kohout 56+7 

Trosečník 
Děti  hrály na trosečníky. Na ostrově 

Mogo - Mogo na ně čekaly nástrahy, které 
připravil Vládce ostrova. Všechny 

nástrahy museli všichni překonat a získat 
tak cenné body. Úkoly nebyli jen tak 

jednoduché a každý úkol musel 
vylosovaný trosečník nějak zvládnout. Hra 
dětem ukázala, že síla není vše, ale že to 

chce i trošku zručnosti a přemýšlení.  

III.turnus Nezabudice Lukáš Krásný 
21+5+

2pr 

Škola čar a kouzel 
aneb Čároš-Mágošův vzdělávací institut 
pro začínající a amatérské kouzelníky a 

čaroděje 
Děti si  hrály na kouzelníky to znamená, že 
účastníci tábora se učili alchymii, létání na 
koštěti, věštění nebo bylinkářství. Každý 

student zakončil, ve vybraném oboru, 
složením zavěrečné zkoušky. Pak už se v 

pohodě vypořádali s objevyvším se  zlem v 
podobě Stínů a Démonů.  

I.turnus 
vodácký 

kurz 
 

Třímany 
 

Jan Hrabák  
 

10+2 

Happy Padllers 
Týdenní příprava na základně v Třímanech 
– výuka vodáckých dovedností na suchu a 
ve vodě doplněná o sportovní a rukodělné 
akce. Týdenní putovní tábor – sjezd části 
Berounky spojený s vařením, stanováním. 

Celý tábor zakončen slavnostním 
pasováním do hodností – Neptun. 

II.turnus 
Aj hrou 

 

Třímany 
 

Mgr. Monika 
Průchová 

 
12+3 

Cesta kolem světa – řemeslné dílny, hry, 
sport a soutěže podle země, do které děti 

ten den zavítaly. Výlety do okolí, koupání 
a hravá angličtina pro zájemce z řad 

malých cestovatelů 
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2.4  Vzdělávání vedoucích 
 

     V tomto roce  jsme uspořádali o víkendu 24. – 25.5.2008 v jedné z našich táborových 
základen školení pro vedoucí táborů v rámci akce – „Salamandří burza nápadů“.      

    Členové představenstva v průběhu sobotního odpoledne a dopoledne provedli postupně 
proškolení : 

BOZP – Jan Hrabák 
 

Požární řád, evakuační řád, základní požární prevence – Jaroslav Straka (Nezabudice) 
                                                                                       -  Monika Průchová (Třímany)  
 

Povinnosti táborových pracovníků, provozní řád základny a táborový řád – Monika Průchová 
 

Základy první pomoci – Věra Krásná 
 

     V průběhu zbytku odpoledne a večera jsme si společně vyměňovali zkušenosti a zajímavé hry             
a nápady…… a pak se zpívalo. Hry jsme si nejen vyměňovali, ale také jsme si i hráli. Protože 
právě tím, že hru prožijeme a zažijeme jí pak můžeme předat dětem. 
      

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, s Čarodějnicemi, se 
sjezdem Berounky a úklidem a přípravou tábora. Sraz se uskutečnil ve dnech                       
30.4.-4.5.2008 

 

• Víkendový sraz po letních táborech – 4.-5.10. 2008. Na tomto srazu se hodnotily letní 
tábory, které pořádá naše sdružení. Předávaly se nové zkušenosti,  které povedou ke 
zlepšení naší  práce s dětmi v dalším období. 

 

• 20.12.2008.se konala vánoční besídka - na této schůzce se začaly již připravovat 
programy na tábory v příštím roce a uzavíral se rok.   

 

2.6  Prezentace organizace na veřejnosti 
 

• 24.10. – 28.10. 2008 proběhla celostátní akce CVVZ, kde se prezentují organizace 
            z celé ČR. Za naše sdružení se zúčastnil, prezentoval a čerpal nové nápady : Petr Kohout  
 

• 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    
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3.  Dopl ňující  informace o činnosti sdružení v roce  2008  
 
 
1.  Revizní komise provedla dne 24.1. 2009 kontrolu hospodaření sdružení v roce 2008 
     Přehled hospodaření je přílohou této zprávy, zápis je uložen v kanceláři o.s.Salamandr 
 
2.  Na valné hromadě 25.1. 2009 byla provedena volba nového člena do předsednictva. 
     Stalo se tak na základě rezignace Jana Hrabáka, který k 13.1.2009 ukončil z osobních  
     důvodů práci v našem sdružení. 
     Novým členem představenstva byl zvolen :  Karel Novák 
 
4.  Sekretářem a druhým statutárním zástupcem sdružení zůstává  nadále  Jaroslav Straka 
 
5.  V měsíci lednu byly  řádně vyúčtovány  veškeré dotace  poskytnuté našemu sdružení  
     od Městského úřadu v Příbrami a MŠMT České republiky na činnost v roce 2008. 
 
6.  O.s. opět žádalo Městský úřadu v Příbrami a MŠMT České republiky o dotace na činnost v  
      roce  2009 
 
7. Na III. turnusu letního tábora v Nezabudicích byla provedena kontrola pracovníky z   

     ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem této kontroly bylo zjištění využívání  
     volného času dětí a mládeže, úrovně práce vedoucích, organizace, hygieny, stravování,      
     táborových her a dalších poznatků deklarujících kvalitu letních táborů a spokojenost dětí  
     s programovým vybavením. Kontrola se týkala i patřičných dokladů – osvědčení pro hlavní  
     vedoucí dětských táborů, doklad o kvalifikaci zdravotníka. 
     Kontrola neshledala žádné závady a odjeli spokojeni i s fotkami tábora a dětí. 
 
 
 
 
Tato výroční zpráva byla schválena valnou hromadou sdružení  dne 25.1.2009 
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Příbrami dne  26.1.2009                                                               předseda sdružení  
                                                                                                       Mgr. Monika Průchová 
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Příloha : 
 

Přehled hospodaření za rok 2008                      
 

Počáteční stav k 1.1.2008 
Pokladna 14 677,00 Kč 
Účet ČS 21 141,11 Kč 
celkem 35 818,11 Kč 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výdaje za období 2008 
Placené služby z účtu ČS  332 540,00 Kč  
Placené služby ( ubytování, strava, koně) z pokladny  302 480,00 Kč  
Doprava autobusy    37 827,00 Kč  
Poštovné      1 491,50 Kč  
Poplatky za vedení účtu ČS      2 731,50 Kč  
Zdravotnické potřeby a léky      6 178,00 Kč  
Jízdné za soukromá auta    14 451,00 Kč  
Kancelářské potřeby         398,50 Kč  
Pojištění činnosti      1 593,00 Kč  
Hry, pomůcky, sportovní potřeby    24 535,00 Kč  
Odměny pracovníků    95 580,00 Kč  
Daň z příjmů    12 966,00 Kč 
Ostatní výdaje za služby (sál Porta,lodě )    15 693,00 Kč 
Nájemné provozních místností    18 000,00 Kč 
Vrácené poplatky, storno poukazů      9 048,00 Kč 
Vstupné, jízdné, drobné občerstvení na cestách   12 087,00 Kč 
Výdaje celkem 887 599,50 Kč 
 

 

Příjmy za období 2008 
Převod z minulého účetního období   35 818,11 Kč 
Příjmy za poukazy na účet ČS 543 296,00 Kč 
Dotace MSMT          350 000,00 Kč 
Grant Města Příbram   20 000,00 Kč 
Sponzorský příspěvek      2 000,00 Kč 
Ostatní příjmy  (šermíři, služby, příspěvky)     7 084,00 Kč 
Úroky na účtu ČS        959,48 Kč 
Příjmy celkem 959 157,59 Kč 

sumarizace 
Příjmy v roce  2008 923 339,48 Kč 
Výdaje v roce 2008 887 599,50 Kč 

Účet ČS :   50 334,09 Kč Zůstatek k 31.12.2008         71 558,09 Kč 
Pokladna :  21 224 Kč 


