Výroční zpráva 2001
Úplný název
společnosti:

Základní článek Hnutí brontosaurus
Klub přátel Lukova

Užívaná zkratka:

ZČ HB KPL

Sídlo společnosti:

Ing. Jiří Dražil, Španielova 1291/6
163 00 Praha 6-Řepy

IČO:

44990324

WWW:

http://lin.sh.cvut.cz/slon

Email:

kpl@atlas.cz

Číslo účtu:

ČS 0163940339/0800

Členská základna:
K 31.září 2001 jsme měli 138 členů
do 15 let / 41 osob
15-18 let / 16 osob
18-26 let / 54 osob
nad 26 let / 36 osob
Z toho je 21 rodinných členů.

Výbor ZČ HB Klub přátel Lukova
Rostislav Konůpka, email:slon@cesnet.cz
Předseda:
Hospodářka:

Ing. Věra Novotná, 0604/238575

Další členové:

Ing. Jiří Dražil, Olga Hlinková, Jiří Hovorka

Revizor a kontrolor:

Jiří Havelka

Výbor se scházel nepravidelně. Ze schůzek nebylo nutné pořizovat zápis.

Výkaz přijmů a výdajů za období 1.1.2001-31.12.2001
Příjmy:
Daňové

Členské příspěvky

Nedaňové

(základní činnost organizace)

15.208,00 Kč

Dotace MŠMT

39.700,00 Kč

Doplatek dotací za rok 2000

16.170,00 Kč

Účastnické poplatky a příspěvky na
dopravu

41.402,50 Kč

Práce na akcích
Zálohy a vrácený poplatek
Úroky
Dar
Nedaňové příjmy
celkem

6.500,00 Kč
16.124,00 Kč
460,62 Kč
13.564,00 Kč
133.921,12 Kč

Příjmy celkem
Výdaje:
Daňové

Odvod členských příspěvků

Nedaňové

(základní činnost organizace)

Tábory

cestovné

23.950,60 Kč

Potraviny

16.452,30 Kč

Víkendovky

Provozní

149.129,12 Kč
5.490,00 Kč

Tábornický a sportovní potřeby,
materiál

3.761,40 Kč

materiál k údržbě a obnově TZ

3.546,80 Kč

pronájem základny

12.000,00 Kč

cestovné

17.122,00 Kč

potraviny

4.882,80 Kč

Drobný materiál

4.067,10 Kč

Provozní režie

17.157,20 Kč

Vedení účtu

1.232,00 Kč

ostatní

4.014,60 Kč

Nedaňové výdaje
celkem

108.186,80 Kč

Výdaje celkem

113.676,80 Kč

Rozdíl daňových přijmů a daňových výdajů:

9.718,- Kč

Rozdíl nedaňových přijmů a nedaňových výdajů:

25.734,32 Kč

Rozdíl celkových přijmů a celkových výdajů:

35.452,32 Kč

Výkaz o majetku a závazcích:
Stav k 1.1.2001:

Stav k 31.12.2001:

0,00 Kč

0,00 Kč

6.864,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

5.700,00 Kč

5.700,00 Kč

12.564,00 Kč

5.700,00 Kč

1.803,30 Kč

663,20 Kč

56,00 Kč

97,20 Kč

Běžný účet

49.190,79 Kč

60.923,41 Kč

Celkem
Pohledávky:
Pohledávky po lhůtě splatnosti

51.050,09 Kč

61.683,81 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Pohledávky před lhůtou splatnosti (RB)

16.170,00 Kč

0,00 Kč

Pohledávky celkem
Závazky:
Závazky před lhůtou splatnosti (RB)

16.170,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

1.470,00 Kč

Závazky před lhůtou splatnosti
(vrácení zálohy)

0,00 Kč

15.000,00 Kč

Závazky po lhůtě splatnosti
(Předplatné Sisyfos)

0,00 Kč

300,00 Kč

Závazky (celkem)

0,00 Kč

16.770,00 Kč

Celkový majetek

79.784,09 Kč

67.383,81Kč

Vlastní jmění

79.784,09 Kč

50.613,81 Kč

Nehmotný investiční majetek
Hmotný investiční majetek (kamera)
DHIM a DNHIM - zůstatková cena
Zásoby (trička)
Celkem
Finanční prostředky:
Pokladna
Poštovní ceniny (18ks)

Dotace
Letos jsme získali celkem 3 dotace od MŠMT ČR v celkové hodnotě
39 700 Kč(20000Kč/PsB, 9000Kč/víkendovky, 10700Kč/provoz.náklady)
Dotace 20 000 Kč na tábory byla rozdělena následovně:
dotace
název tábora
hlavní vedoucí
MŠMT

celkové náklady
na akci

Rodiče a děti na Lukově Prádelníci I.

4 000,- Kč Václava Pluhařová

Rodiče a děti na Lukově Prádelníci II.

4 000,- Kč

Ing.Jiří Dražil

12 680,40 Kč

PsB - Odyseus, aneb život ve
starém Řecku

4 000,- Kč

Ivana
Teichmannová
Dušan Pilko

10 669,20 Kč

PsB - PaRaNoiA

4 000,- Kč Ing. Věra Novotná

PsB - Lukovské řádění

4 000,- Kč

Mgr. Ivana
Lopatová

9 690,80 Kč

17 000,50 Kč
9 825.90 Kč

Celkové proúčtované náklady na tábory jsou: 59 866.80 Kč.

Tábory:
V létě 2001 proběhlo 5 Letních táborů Brontosaura (LTB) pod klavičkou KPL
o celkové délce 43 dnů. Všechny inzerované tábory byli dotovány ministerstvem
školství. Celkově se táborů zůčastnilo na 103 účastníků. Dva turnusy byly pro
rodiče s dětmi. Na táborech bylo odpracováno 3100 pracovních hodin.

Dotace 9 000 Kč na víkendové akce byla rozdělena následovně:
akce
datum
dotace

celkové náklady

Silvestr-Turzovka

29.-31.12.

700,-

1 767.40

Vánoční Besídka

15.-16.12.

50,-

140.-

Teď nebo Nikdy

16.-18.11.

1 200,-

1 805.-

Oslava-Praha

14.11.

400,-

985.10

Magie Zlato

19.-21.10.

1 200,-

1 715.80

Před táborem Lukov

29.6.-1.7.

1 200,-

1 730.-

Cesta do kraje fantazie

11.-13.5.

420,-

597.90

Sázava

4.-8.5.

2 100,-

3 008.5

VNBL 2001
10.-12.8.
1 730,Celkové proúčtované náklady na víkendovky jsou: 26 071,80 Kč.

14 318.10

Víkendové akce:
Z dotace bylo financováno celkem 9 víkendových akcí. Všechny akce splňovali
podmínku 70 procent účastníků do 26 let. Průměrná účast (není zahrnuta Velká hra
VNBL 2001 na Lukově) byla 18 účastníků a vedoucích. 3 akce byli na Lukově, 2 v
Průhonickém parku. Největší účast měla Velká hra na dobývání Lukova (198
účastníků). Celkově na víkendovkách bylo odpracováno celkem 700 člověko
hodin.

Dotace 10 700 Kč na provoz článku byla rozdělena následovně:
číslo dokladu účel použití

dotace

2001/4

poštovné, kancelářský papír

1197,-

2001/5

poštovné, kancelářské potřeby

2001/8

didaktická pomůcka, materiální vybavení základny

2001/9

foto-práce, fotomateriál

2001/10

kancelářské potřeby

2001/12

poštovné

2001/13

foto-práce, fotomateriál

2001/15

vybavení knihovny (časopisy Památkové péče)

2001/16

tábornický materiál

2001/17

poštovné, kancelářské potřeby, foto-práce

2001/19

foto-práce

2431,40

2001/20

kopírování

180,-

357,2784,50
627,40
36,648,343,80
476,1042,420,-

2001/21
kancelářské potřeby, tábornický materiál
156,90
Celkem proúčtované náklady na dotaci provozního materiálu jsou: 17 157,40
Úplné celkové provozní náklady na provoz článku jsou o něco větší.

Další finance: Spolek přátel hradu Lukova (SPHL) nám proplatili některé jídlo na
táborech. Záleželo především na počtu pracujících a odpracovaných hodinách.
Průměrně bylo možno počítat necelých 10Kč/na osobu/na hodinu.
Dary: Celkově jsme dostali 13 564,- Kč. 10 000,- věnoval ve formě fotek, filmu,
provolaných telefonů Jirka Hovorka, 3 564,- této částky se zřekl Vojtěch Kárný ve
prospěch KPL. Všem sponzorům děkujeme.
Práce:
Většina práce KPL probíhala o prázdninách na zřícenině hradu Lukov.
Pokračovalo se v pracech na Svatojánce. Bylo zpevněno další zdivo a některé části
byli nově dozděny. Většina práce byla věnována přesunu materiálu (kamení,
malty) do nemalé výšky. Do budoucna se počítá s tím, že Svatojánka bude sloužit
jako rozhledna. Pokračovalo se na dostavbě hospodářské budovy v předhradí.
SPHL zde postavilo krb, byli osazeny dveře, okna, střecha natřena. Na podzim se
omítalo a uděli, alespoň z části podlahy. Natřeno bylo také zatřešení vstupu do

západního paláce. 24.listopadu 2001 tedy mohlo dojít k slavnostnímu otevření
dokončené hospodářské budovy v předhradí (stojí na starých základech
hospodářkých stavení).
Všechny práce byly prováděny pod odborným dohledem. Proběhlo i několik
kontrolních dnů za účasti dalších památkářů.
Na jaře zde bylo uděláno několik víkendovek pod vedením Hanky T. jako
příprava na tábor a jedna předtáborová víkendovka na přípravu táborů. Na podzim
se v práci pokračovalo, ale už ne v takové míře. Při listopadové víkendovce byl
přemístěn náš sklad tábornického nářadí z plechové boudy do nově postavené
hospodářské budovy.
Důležitou změnou pro tento rok, je to, že proběhly také dvě víkendovky (jedna
na jaře a jedna na podzim - organizovali: Olinka a Věra) v Průhonickém parku.
Zde jsme se přičinili v odstaňování náletových křovin v parku. Jejich výdělek činí
celkem 6 500 Kč.
Projekty:
Letos jsme sami o žádné peníze nežádali.
Podpořili jsme projekt SPHL (hlavní řešitel: Ing. Jiří Holík), který žádal nadaci
Via o peníze na dostavbu Klubovny a skladu materiálu na hradě Lukov. Projekt byl
z části úspěšný. Sami můžete na hradě vidět, že plánovaná klubovna už stojí a je
připravena k užívání, z tohoto projektu byly také částečně financovány tábory na
Lukově.
Podpořili jsme projekt ZČ Modrý kámen (hlavní řešitel: Ing. Robert Kubáň),
který žádal zrušený Fond dětí a mládeže o objekt Švýcárna. Tento projekt nebyl
úspěšný.
WWW:
Začátkem letošního roku byla uvedena do provozu nové verze našich
Lukovských stránek. Na současné podobě se podíleli Rostislav Konůpka, Ing. Věra
Novotná. Velkým kusem práce ve formě fotek, článků a dalších textů přispěli:
Jirka Hovorka, Lenka Pikulová, Olga Hlinková, Pavla Zajíčková, Libuše
Frohlichová a další.
Zprávy královské tiskové kanceláře:
Zprávy jsou občasník, vydávaný jako nesuchý zdroj informací o tom co se děle
kolem pro naše členy a další zájemce. ZKTK vyšli během roku celkem 5x. Jejich
elektronickou verzi je možno stáhnout na našich stránkách v archivu. Jejich výtisk
a distribuce poštou spolkly značnou část peněz z provozních nákladů.
Knihovna, fotodokumentace:
Během prázdnin jsme koupili cca 20 knih, 20 brožur, 150 pohledů velkých, 100
pohledů malých o Lukově, které byli naší reklamou pro účastníky táborů a
návštěvníky hradu.
V roce 2001 jsme zakoupili několik dalších čísel časopisů Památkové péče.
Knihovna je z větší části stále umístěna v Praze u Ing. Jiřího Dražila, z menší
části v Brně v bývalém sídle KPL a v Lukově.
Jako nejdražší předmět knihovny byla zakoupena pravidla ke hře Brkeight of
the Redr, kterou má v úschově Jan Nikrýn.

Materiálně technické zabezpečení:
Od začátku roku 1997 jsme měli na 5 let pronajatu terénní základnu v obci
Lukov pod hradem. Buňka 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. Posledním dnem letošního roku nám její
pronájem skončil a o jeho prodloužení se zatím jedná.
Ve stavebním kontejneru před hradem, který máme pronajatý spolu s SPHL,
jsme měli velké nádobí na vaření na ohni a další vybavení hradní kuchyně, v
listopadu bylo vše přemístěno do nové zděné hospodářské budovy v předhradí. V
další 2 boudy, ve kterých bylo pracovní nářadí a lapidárium byli také v listopadu
vyklizeny. Tyto kontejnery budou příští rok 2002 zlikvidovány a budeme mít k
užívání hospodářskou budovu.
Z dalšího materiálu máme 2 teepee. Velké je 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). Lano i plachty potřebují pro následující rok výměnu. V Praze je uloženo
jízdní kolo, softbalová pálka a míček a malý stan. Tábornický materiál je též
možné si vypůjčit.
Poděkování:
Poděkování za spolupráci a trpělivost patří především:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Radě Hnutí brontosaura, jejímu předsedovi Mgr.Antonínu Tomku
SPHL (Spolek přátel hradu Lukova), jejímu předsedovi Ing. Jiřímu
Holíkovi, hospodáři Pavlovi Růžičkovi, Davidu Juříčkovi za dohled na
hradě
Základnímu článku Slunovrat, především Mgr. Ivaně Lopatové za její práci
na hradě
místnímu úřadu v Lukově
Botanickému ústavu v Průhonicích
ředitelce základní školy v Průhonicích
Oblastnímu muzeu Zlín - Zdeňku Sadílkovi
Oblastnímu muzeu Sokolov
všem organizátorům KPL
a všem dobrovolníkům, kteří nám všem po celý rok pomáhali

V Praze dne 27. března 2002

Ing. Věra Novotná, hospodář ZČ HB KPL

