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Účelem této výroční zprávy je kompletně informovat o vývoji a činnosti pobočného spolku 

Česká tábornická unie - T.K. Modrý Kruh Praha, p.s. (dále jen TK Modrý Kruh). 

Výroční zpráva je zpracována za období 1. ledna 2020 až 31. prosince 2020. 

 

Obecné informace o organizaci 

Název   Česká tábornická unie - T.K. Modrý Kruh Praha, p.s. 

Sídlo    U Nikolajky 5, Praha 5 - 150 00 

IČ   00674524 

Právní forma  pobočný spolek 

Spisová značka L 27241 vedená u Městského soudu v Praze 

 

Kontaktní údaje 

Mailová adresa tkmodry.kruh@gmail.com   

Datová schránka q52vpsq 

Kontakt na náčelnici fialkova.lenka@gmail.com  , tel. 724 244 942 

Adresa klubovny Plzeňská 442/211, Praha 5 – Košíře, 150 00 

Webová stránka www.modrykruh.cz 

 

Statutární zástupci a vedení oddílů 

Náčelnice    Lenka Fialková 

Místonáčelník    Jan Kořínek 

Revizorka    Hana Procházková 

Vedoucí oddílu Bílí Delfíni  Radka Plichtová 

Vedoucí oddílu Svišti   Lenka Lepíčková 

Vedoucí oddílu ROJ   Lukáš Dostál 

 

Historie TK Modrý Kruh 

Tábornický klub Modrý Kruh navazuje na historii čtyř tábornických oddílů Modrý Kruh, Bílí 

Delfíni, Svišti a ROJ, které byly organizovány pod Pionýrskou organizací. Nejstarší z oddílů 

Modrý Kruh vznikl již v roce 1965 a činnost ukončil v osmdesátých letech minulého století. 

Další tři oddíly vznikly v letech 1971-1976. Po obnovení České tábornické unie v lednu 1990 

se oddíly rozhodly vstoupit do této organizace a pojmenovat celý svůj tábornický klub, kterého 

jsou součástí, historickým názvem zaniklého nejstaršího oddílu. 

 

Členská základna v roce 2020 

212 členů (z toho 140 do 18 let, 72 nad 18 let) 
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Struktura TK Modrý Kruh 

V rámci klubu fungují 3 samostatné oddíly – Bílí Delfíni, ROJ, Svišti. Každý oddíl má 

1 hlavního vedoucího, 2 zástupce v Radě Modrého Kruhu a také svůj tým kvalifikovaných 

vedoucích. Oddíly si plánují své akce samostatně, ale každoročně pořádají i akce mezioddílové 

nebo v rámci celého klubu.  

● oddíl BÍLÍ DELFÍNI: http://bilidelfini.cz/, https://www.facebook.com/bilidelfini/ 

● oddíl ROJ: https://www.oddil-roj.cz/,  https://www.facebook.com/oddilroj/ 

● oddíl SVIŠTI: https://svisti-oddil.cz/,  https://www.facebook.com/SvistiOddil/ 

Činnost TK Modrý Kruh 

V průběhu roku se činnost oddílů soustředí na pravidelné oddílové a družinové schůzky a 

víkendové akce (výpravy, výlety). Celoroční činnost oddílů vrcholí na letních stanových 

táborech. Tyto tábory se konají od roku 1978 na táborové základně u Dolního Radíkova, zhruba 

20 kilometrů za Jindřichovým Hradcem, uprostřed přírodního parku Česká Kanada. Půl 

hektarový pozemek je ve vlastnictví Spolku Vlčí jámy, který byl založen vedoucími oddílů a 

přáteli tábornického klubu. Táborovou základnu pronajímá na letní tábory Spolek Vlčí jámy 

právě oddílům z TK Modrý Kruh. 

Oddíl Bílí Delfíni pořádá akce 1x měsíčně a nabízí je všem svým členům. Jedná se o 

odpolední/večerní procházky, jednodenní výlety nebo vícedenní výpravy. V průběhu roku 

organizuje i týmové akce pro vedoucí. V létě je samozřejmostí 14denní letní tábor ve Vlčí jámě 

a již po několik let také 7 – 10denní expedice pro dospívající členy a přátele oddílu.  

Oddíl ROJ standardně pořádá akce 2x do měsíce o víkendech. Každý druhý měsíc pořádá 

víkendovou výpravu, která se střídá s jednodenním výletem kolem Prahy. Jednou měsíčně 

pořádá odpolední akci v Praze. V průběhu roku se vedoucí schází kvůli plánování akcí. Na 

tábor do Vlčí jámy jezdí na 3 týdny. 

Oddíl Svišti se schází pravidelně každý týden na družinovkách (menší skupina 4-14 dětí) buď 

v klubovně na Plzeňské nebo v prostorách Rodinného centra Chuchle. Na víkendové výpravy 

jezdí každý měsíc od října až do června včetně prodlouženého lyžovacího víkendu na konci 

ledna. V průběhu roku se také věnují aktivitám ke vzdělávání dorůstajících vedoucích a 

plánování letního tábora. Svišti jezdí do Vlčí jámy na 3 týdny.  
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V průběhu roku 2020 klub a oddíly organizovaly níže uvedené akce: 

Společné akce TK Modrý Kruh  

V letošním roce jsme bohužel museli kvůli situaci s pandemií koronaviru zrušit některé jarní 

naplánované akce (například mezioddílový softballový zápas, či účast na pražském Mokasínu). 

V květnu jsme zorganizovali brigádu na tábornické základně, kde se především uklízel okolní 

les pokácený v důsledku kůrovce. A také se zkracovaly zbylé stromy kvůli zabezpečení.   

Tradičně se sešli všichni vedoucí na každoročním školení bezpečnosti práce s dětmi a na 

přípravce tábora.  

Na podzim se skupina vedoucích zúčastnila tradičního setkání v lesích pořádaného Českou 

tábornickou unií. Tentokrát bylo setkání slavnostní, neboť se oslavovalo 30 let od obnovy ČTU 

v roce 1990. Při té příležitosti ČTU vydala Kroniku, do které náš klub i všechny oddíly přispěly.  

 

 b  
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Akce pořádané oddílem Bílí Delfíni 
 

Termín Název Místo 

17.1. 
Oddílovka do muzea Karla 

Zemana 
Praha 

31.1. – 2.2. Pololetní hory v Herlíkovicích Bukovina u Čisté (Vrchlabí) 

29.2. Výlet do Pardubic Pardubice 

4. - 18. 7. Letní tábor ve Vlčí jámě - Afrika Vlčí jámy 

10. - 16. 8 Expedice Vlak 
Praha - Tábor - Novohradsko - Český 

Krumlov - Šumava - Beroun - Praha 

25. - 28. 9. Zářijová výprava do Vlčí Vlčí jámy 

14. - 22. 11. 
Samoobslužný puťák Po stopách 

Šárky a Ctirada 
Divoká Šárka - Praha 
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Akce pořádané oddílem ROJ 
 

Termín Název Místo 

11.1. Bruslení Praha 

12.1. Hra po Praze Praha 

31.1. Lyžařská výprava Chotouň 

14.3. Březnová půldenka Praha 

březen – květen Online přijímačka Online 

18.7.-8.8. LT Vlčí jáma - Mafie Vlčí jáma 

20.9. Piknik s promítáním Praha 

25.-27.9. Stanová výprava Kokořín 

listopad - 

prosinec 
Online hraní Online 

Listopad Po stopách Šárky a Ctirada - mezioddílová Praha 

22.11. Samoobslužný orientační běh - mezioddílová Praha 

13.12. Vánoční výprava Praha 
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Akce pořádané oddílem Svišti  

 

Termín Název Místo 

17. – 19. 1. Teambuilding vedoucích a instruktorů Mezno 

31.1. – 2. 2. Lyžování s dětmi Herlíkovice 

14. – 16. 2. Vlčijamská stopa mezioddílová Vlčí jáma 

21. – 23. 2. Instruktorský víkend na běžkách Příchovice 

8 – 29. 8. letní tábor - Vlčumanji Vlčí jáma 

18. – 19. 9.  východ slunce s instruktory Říp 

11. 12. Vánoční besídka  Klubovna Plzeňská 
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Hospodaření a financování činnosti  

T.K. Modrý Kruh každoročně hospodaří s více méně vyrovnaným rozpočtem. V roce 2020 

vzhledem k omezené možnosti pořádání akcí v důsledku pandemie COVID-19, skončilo 

hospodaření ve větším zisku, než bývá obvyklé (60 757 Kč). Uspořený zisk využije klub na 

akce a nákup materiálu v roce 2021. 

Hlavními příjmy klubu jsou členské příspěvky, účastnické poplatky za tábory a dotace a granty 

(MhMP, MŠMT, MČ Praha 5). 

Hlavními výdaji jsou výdaje na pronájem klubovny a spojené služby, dále pronájem tábořiště 

a pak potraviny, doprava a materiál na táborech. 

Členské příspěvky jsme v roce 2020 vybírali ve výši 400 Kč na člena (dětského i dospělého), 

z toho se odvedlo 120 Kč (děti a studenti) a 200 Kč (pracující) na zastřešující spolek Českou 

tábornickou unii. Ze zbývajících peněz se financuje provoz TK (především údržba klubovny, 

vedení účtu, nákup materiálu, opravy, náklady na přípravu táborů apod.). 

Hospodaření na družinových schůzkách a výpravách probíhá, pokud nejsou dotované, mimo 

pokladny a evidenci účetnictví TK. Jde o systém, kdy se vyberou od účastníků peníze přesně 

dle rozpočtu dané akce, a ty se jim přesně vyúčtují. To znamená, že v pokladnách oddílů by se 

tyto částky neprojevily. 

Ceny táborů se v roce 2020 pohybovaly od 3 200 do 4 000 Kč. 

TK Modrý Kruh každoročně žádá a dostává dotace na tábory od MŠMT (27 Kč na den a dítě) 

a od MHMP na klubovnu a na činnost (tábory). 

V roce 2020 dostal TK obdržel dotace v celkové výši: 440 779,- Kč. Z toho: 

▪ 52 054 Kč od MSMT na tábory 

▪ 67 760 Kč od MŠMT jako mimořádná dotace na vybavení (pořídili jsme 

dataprojektor, vybavení na orientační běh, lana a sedáky, kotlíky, knihy a výtvarný 

materiál, oddílové databanky pro fotografy) 

▪ 34 440 Kč od MČ Praha (využili jsme na dopravu na Expedici 20 oddílu Bílí Delfíni) 

▪ 238 525 Kč na MhMP na tři běhy táborů a akce během roku 

▪ 48 000 Kč od MhMP na náklady na klubovní prostor 

Tyto dotace jsou dle pravidel daných institucí vždy vyúčtovány a odevzdány zprávy.   

Zhodnocení činnosti T.K za rok 2020 

Rok 2020 měl být pro klub jako člena ČTU velmi důležitým, protože vše se mělo točit okolo 

výročí znovuobnovení ČTU. Měnil se design a aktivita vedení ČTU, připravovaly se texty do 

kroniky a zářijové setkání v lesích. V oddílech jsme měli plánované akce pro děti a týmové 
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akce pro vedoucí. Mnoho plánů poté zhatila v březnu až červnu, a ještě v říjnu až prosinci 

epidemie koronaviru. Rok byl tedy poté především zkouškou pro vedoucí, jak se nově 

vytvořeným podmínkám dokážou přizpůsobit a kam až sahá jejich kreativita.  

Období od března do června jsme strávili hledáním vhodné komunikace na dálku nejen v 

oddílech, ale i v klubu jako takovém. Přešli jsme na aplikaci Teams, ve které se častěji 

setkáváme. V tomto období jsme řešili zejména tábory (resp. jejich proběhnutí a podmínky) a 

také úpravu tábořiště ve Vlčí jámě. Další zkouškou pro nás byla právě podoba okolí táborové 

základny, u které se lesy po kůrovci změnily k nepoznání. Od října do prosince jsme se více 

zaměřili na kompetence v celém klubu, vyměňovali si poznatky z táborů a z vymýšlení akcí.  

Při přípravě táborů jsme se více zaměřovali na společné hodnoty uvnitř oddílů. Více jsme se 

soustředili na obnovu přírody ve Vlčí – vysadili nové stromky, odklidili větve po kácení na 

hromady, ale také nakoupili ekologická mýdla a jary, protože je poté do přírody vypouštíme. 

Z přidělených financí jsme pořídili další bezúdržbové plachty, které by měly déle vydržet.  

Všechny oddíly se shodly, že proměnou prošla jejich interní komunikace. Do dalšího roku 

chtějí na sobě oddíly ještě více pracovat, určit si jasná pravidla v týmech, respektovat se 

navzájem a umět si říct i negativní věci. S týmem vedoucích souvisí i potřeba dalšího 

vzdělávání. Velká část lidí pracujících u oddílů je čerstvě 18letá a vyžaduje další možnosti, 

kam se v rámci práce s dětmi posouvat. To samé platí o starších vedoucích, kteří již zkušenosti 

mají a potřebují získat nějaké nové nápady. Největším cílem do dalšího roku v oddílech je 

vzdělávání nových instruktorů, tedy odrostlých 15letých. V rámci klubu je to pak učení se 

novým věcem v řízení celého klubu a předávání kompetencí mladším aktivnějším členům.  

Přestože se v roce 2020 situace měnila téměř každým okamžikem, hodnotíme, že jsme na ni 

byli schopni víceméně rychle a pružně reagovat. Na jaře jsme akce převážně rušili nebo je 

přesouvali do online dobrovolných úkolů, na podzim jsme už vymýšleli takové aktivity, které 

jsou více v souladu s našimi hodnotami. Buď jsme akci zorganizovali za přísnějších podmínek 

(a s ohledem na vyhlášená opatření vládou) nebo připravili v přírodě akce samoobslužné (puťák 

po zprávách, orienťák), kam mohli rodiče s dětmi vyrazit dle svých časových možností. Do 

dalšího roku sdílíme tyto nápady napříč oddíly a jsme schopni na danou situaci ještě lépe 

reagovat.  

Zhodnocení přínosu činnosti T.K. pro městskou část Prahy 5 

Díky svému zaměření rozšiřuje T.K. Modrý Kruh nabídku volnočasového vyžití dětí a 

mládeže. Nabízí svým členům (především dětem) mimoškolní zájmovou činnost v oblasti 

turistiky, tábornictví a ochrany přírody, a to v průběhu celého roku (viz seznam akcí výše).  

T.K. Modrý Kruh patří dlouhodobě k největším dětským uskupením v rámci pražské 

organizace ČTU, resp. i k největším v celé ČTU. Z uvedeného důvodu má T.K. Modrý Kruh i 

zastoupení v orgánech pražské organizace ČTU. V letošním roce, kdy se volilo nové vedení 

České rady dětí a mládeže – organizace zastupují na 90 dětských a mládežnických organizací, 
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byla do představenstva za celou ČTU zvolena zástupkyně našeho tábornického klubu – 

Veronika Wodere. 

Členství v jednotlivých oddílech je přístupné všem zájemcům z řad veřejnosti. To se 

samozřejmě týká i dětí, které na území Městské části Praha 5 a především v okolí klubovny 

bydlí nebo navštěvují školu.  

 

V Praze, dne 8.1.2021         

Lenka Fialková, náčelnice  

Česká tábornická unie 

T.K. Modrý kruh Praha, p.s. 


