
Výroční zpráva 2000 
Název společnosti:  

ZČ HB Klub přátel Lukova, Španielova 1291/6, 163 00 Praha 6-Řepy 
 

Členská základna: 

K 1.10.00 jsme měli 1355 členů 
do 15 let / 41 osob  
15-18 let / 7 osob  
18-26 let / 54 osob  
nad 26 let/ 33 osob  
 
Z toho je --- rodinných členů. 
   

Výbor ZČ HB Klub p řátel Lukova 

Složení výboru: 
předseda - Ing. Jiří Dražil 
hospodářka - Ing. Věra Novotná 
jednatel - Rostislav Konůpka 
 
Výbor se scházel nepravidelně. Ze schůzek nebylo nutné pořizovat zápis.  
   

Výkaz přijmů a výdajů za období 1.1.2000-31.12.2000 
 

Příjmy: 

Daňové Členské příspěvky 9.850,00 Kč 

Nedaňové (základní činnost organizace)  

 Dotace a granty 64.680,00 Kč 

 
Účastnické poplatky a příspěvky na 
dopravu 

59,607,70 Kč 

 Účastnické polatky Dětského domova 1.600,00 Kč 

 Zálohy a vrácený poplatek 12.600,00 Kč 

 Úroky 574,36 Kč 

 Dar 6.000,00 Kč 

Nedaňové příjmy 
celkem 

 145.062,06 Kč 

Příjmy celkem  154.912,06 Kč 

 

 



Výdaje: 

Daňové Odvod členských příspěvků 4650,00 Kč 

Nedaňové (základní činnost organizace)  

Materiál Tábornický materiál a pracovní pomůcky 5.073,00 Kč 

 Trička 5.700,00 Kč 

 Knihovna 3.462,50 Kč 

 Kancelářská potřeby 835,70 Kč 

 Drobný materiál 5.720,40 Kč 

Služby Poplatek Radě Brontosaura 5.174,00 Kč 

 Kopírování a fotopráce 1.936,50 Kč 

 Pronájem základny 12.000,00 Kč 

 Poplatky za školení a VH 710,00 Kč 

 Poštovné 624,80 Kč 

 Vedení účtu 2.004,00 Kč 

 Nájemné na akcích a vstupné 5.164,00 Kč 

Strava Potraviny 20.565,40 Kč 

Doprava Společná 4.122,00 Kč 

 Vlak, autobus 26.152,00 Kč 

 Osobní auta 31.488,10 Kč 

 Doprava materiálu 4.950,00 Kč 

Ostatní Vrácení záloh 600,00 Kč 

 Ještěr 2.000,00 Kč 

 Vrácení části dotace, grantu 0,00 Kč 

Nedaňové výdaje celkem  138.283,40 Kč 

Výdaje celkem  142.933,40 Kč 

 

 

Rozdíl daňových přijmů a daňových výdajů: 5.200,- Kč 

Rozdíl nedaňových přijmů a nedaňových výdajů: 6.778,66 Kč 

 

Rozdíl celkových přijm ů a celkových výdajů: 11.978,66 Kč 
 

 

 

 

 



Výkaz o majetku a závazcích: 

 Stav k 1.1.2000: Stav k 31.12.2000 

Nehmotný investiční majetek 0,00 Kč 0,00 Kč 

Hmotný investiční majetek (kamera) 13.728,00 Kč 6.864,00 Kč 

DHIM a DNHIM - zůstatková cena 0,00 Kč 0,00 Kč 

Zásoby (trička) 0,00 Kč 5.700,00 Kč 

Celkem 13.728,00 Kč 12.564,00 Kč 

 
Finanční prostředky:  

Pokladna 115,30 Kč 1.803,30 Kč 

Poštovní ceniny 300,00 Kč 56,00 Kč 

Běžný účet 49.837,43 Kč 49.190,79 Kč 

Celkem 50.252,73 Kč 51.050,09 Kč 

 
Pohledávky:  

Pohledávky po lhůtě splatnosti 0,00 Kč 0,00 Kč 

Pohledávky před lhůtou splatnosti (RB) 18.210,48 Kč 16.170,00 Kč 

Celkem 18.210,48 Kč 16.170,00 Kč 

 
Závazky:  

Závazky (celkem) 4.000,00 Kč 0,00 Kč 

 

Celkový majetek 82.191,21 Kč 79.784,09Kč 

Vlastní jmění 78.191,21 Kč 79.784,09 Kč 

 

Získali jsme 3 dotace od MŠMT ČR (tábory 31.690,- a víkendovky 26.400,- a na 
provozní náklady 6.590,-), SPHL nám proplatila některé jídlo ta táborech. Vzhledem ke 
snižování dotací (jsme museli některé výdaje omezit) Žádali jsme o grant, ale nepodařilo 
se nám ho získat.  
   

Práce: 

Většina práce KPL probíhala na zřícenině hradu Lukov. Na jarních víkendovkách byly 
provedeny přípravné práce na stavbu na Svatojánce a pokračovalo ve stavbě základů 
hospodářského objektu pod Svatojánkou. Nejvíce práce však na jaře odvedl Spolek přátel 
hradu Lukova. O prázdinách se za naší vydatné práce podařilo zastřešit boční vstup do 
západního paláce a prohloubit sklepní místnosti o několik centimetrů. Dále se 
pokračovalo v navážce suti na klenbu. Byli postaveny zdi a věnec hospodářského objektu. 
A pod Svatojánku jsme přemýstili několik tisíc tun kameniva. Všechny práce byly 
prováděny pod odborným dohledem, proběhlo i několik kontrolních dnů za účasti dalších 
památkářů.  
   



Tábory: 

V létě 2000 proběhlo 6 turnusů Letního tábor Brontosaura (LTB) na Lukově. Všechny 
turnusy byli dotovány ministerstvem školství (106 účastníků). Dva turnusy byly pro 
rodiče s dětmi. Táborů se zůčastnini i dvě děti z Dětského domova Jeseník. Jedn týden 
proběhl za spolupráce Klubu Českých turistů s jejich dětských oddílem Tom z Brna, 
Kasiopea a Delfíni. Na táborech bylo odpracováno cca 4000 pracovních směn.  
   

Víkendové akce: 

V roce 2000 se uskutečnilo 25 víkendových akcí s průměrnou účastí 14 účastníků a 
vedoucích. 9 akcí bylo na Lukově. Tradičně největší účast měla Velká hra na dobývání 
Lukova (172 účastníků).  
   
Knihovna, fotodokumentace a výstavky:  
V roce 2000 jsme zakoupili 4 nové tituly, seznam dosud nebyl o ně doplněn.  

Knihovna je z větší části stále umístěna v Praze, z menší části v Brně a v Lukově. Naši 
brožurku mohl získat ten, kdo přispěl do hradní pokladny, která byla významným 
zdrojem financí pro tábor. 

   

MTZ: 

Od začátku roku 1997 na 5 let pronajatu novou terénní základnu v obci Lukov pod 
hradem. Je připojena na elektřinu, vodu a kanalizaci. Je vybudována ze 3 stavebních 
buněk. V bočních jsou ložnice se 4 válendami a rozkládacím gaučem, v prostřední je 
šatna s ledničkou, kuchyňka a koupelna se záchodem, 2 umyvadly a sprchou. Je vybavena 
vodním čerpadlem, elektrickým bojlerem a infrazářičem. V ložnicích jsou kamna a 
sporáček na dřevo. Ve skříňkách jsou uloženy 2 spacáky, 2 deky a 2 polní lehátka, 
potraviny a drobný materiál pro táboření, sport i hry. V kuchyňce je vařič s náhradní 
bombou, nádobí a trocha potravin, navíc sekerka a pilka.  

Ve stavebním kontejneru před hradem, který máme pronajatý spolu s SPHL, máme velké 
nádobí na vaření na ohni a další vybavení hradní kuchyně. V dalších 2 boudách je 
pracovní nářadí a lapidárium. 

Z dalšího materiálu máme 2 teepee, velké uskladněné v Lukově, malé v Brně bez liningu. 

Plachta na zakrytí jídelny je též uložena v Brně, kde jsou i další 3 spacáky, deka, 5 celt, 
lehátko, 3 karimatky, horolezecké lano a 15 polních misek (ešusů). V Praze jsou uloženy 
jízdní kolo, softbalová pálka a míček a malý stan. Tábornický materiál je též možné si 
vypůjčit. 
 
   

V Praze dne 15. května 2001    Ing. Věra Novotná,hospodář ZČ HB KPL 
 


