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1. Identifikační a obecné údaje o spolku 
 

1.1 Základní údaje 

Název organizace:  Rodinné centrum tudyZnudy, spolek 

    (dále jen Spolek) 

Sídlo organizace:  Horní Ředice 127, 533 75 p. Dolní Ředice 

Právní forma:   spolek 

Identifikační číslo:  22849432 

Registrace:   L 7568 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  

Založení organizace:  9. listopad 2010  

 

 

1.2 Charakteristika organizace 

Vymezení účelu, pro který byl Spolek založen: 

- vytvoření veřejného prostoru pro setkávání rodin (rodičů a jejich dětí) s programem, 

který bude zajišťovat aktivní trávení volného času, umožňujícím vzájemnou výpomoc 

rodičů, napomáhajícím k prevenci sociálního vyloučení rodičů na mateřské dovolené, 

vedoucímu k vědomí sociální soudržnosti s obyvateli obce, zabezpečujícím šetrnou 

adaptaci dětí na cizí prostředí a jejich přirozený návyk na kolektiv, rozvoj tvořivé a 

tělesné aktivity 

- je dobrovolné sdružení, volně otevřené pro nové příchozí 
- jeho hlavním cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit 

rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti. Pomoci jim vyrůst na 
samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, 
automatech, bez xenofobie a rasismu 

- v rámci své činnosti se spolek orientuje především na budování rodinného centra, 
organizaci dětských a rodinných programů, dětských víkendových pobytů, rodinných 
víkendových pobytů, putovních táborů a stanových táborů 

 

1.3 Orgány organizace 

Statutární orgán: 

Předseda Spolku – člen výkonného výboru: Bc. Hana Shánělová 

Za spolek jedná předseda. 
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2. Zpráva o činnosti a výsledcích za 2019 
 

2.1  Profil organizace 

Spolek  se zabývá především aktivitami spojenými se zajištěním aktivit trávení volného času 

rodin (rodičů a jejich dětí).  

Provozováním dětských víkendových pobytů, stanových táborů. pořádání kroužků, kurzů a 

seminářů. 

2.2  Informace o činnosti a výsledcích 

Představte si, že v roce 2019 se našich akcí účastnilo přes 180 lidí. Každý pořádaný pobyt byl 

naplněn různorodými aktivitami: hrami, turistickými výpravami, sportovními aktivitami, při 

kterých účastníci získávali nové dovednosti, zkušenosti, vědomosti. A především upevňovali 

sociální vazby.  

Bez obětavosti větší skupiny dobrovolníků, ochotných věnovat svůj volný čas dětem, bychom 

absolutně nebyli schopni toto vše zajistit. 

Kalendář celého roku 2019 byl plný. Jako první v březnu proběhla víkendovka v Orlických 

horách, kde se děti mohly rozloučit se zimou a lyžováním. V připravených kostýmech si 

naposledy sjely Kačenčinu sjezdovku. Nelyžaři si slunečného počasí a krás hor užili během 

vycházky. Na chalupě v době odpočinku jsme hráli deskové hry a všechny děti se zapojily do 

přípravy jídla a mytí nádobí.  

Rodiče s dětmi i děti bez rodičů se v květnu sjeli do Uhelné Příbrami na základně Slunečnice. 

První podvečer se odehrával ve znamení šifrování. Morseovka, čokoláda ... a luštění tajných 

zpráv dalo kdekomu pořádně zabrat. Všechna tajemství okolo Doubravy byla nakonec 

odtajněna. Před večerkou jsme si u kytar a ukulele zazpívali. Sobotní výšlap nás provedl 

malebným údolím řeky Doubravky. Na poutníky rozdělených do týmů čekala cestou řada 

úkolů a na konci několik stanovišť. Vyzkoušeli jsme si střelbu z luku, překonali vysuté mosty, 

krotili koně a otestovali svou zručnost v slalomu. Po návratu na základnu jednotlivé týmy 

splnily úkol uvařit si oběd v kotlíku. Krásné předletní počasí nám umožnilo až do pozdějších 

večerních hodin trávit čas venku sportováním a noční hrou. V neděli procházka, minigolf, 

oběd a jelo se domů. 

1. července jsme se polupodíleli na pořádání Dětského dne v Horních Ředicích. Pro děti jsme 

připravili 5 stanovišť: vysutý most, přejdi most s třemi mostnicemi, střelbu z luku, krocení 

koně a sílu si děti vyzkoušely při tahání pneumatik. 

Během našeho pětidenního putovního tábora všichni účastníci urazili více jak 60 km. 

Startovali jsme v pondělí 15.7. v obci Liběchov a končili 19.7. v Bělé pod Bezdězem. 

Doprovodné vozidlo vezlo dětem veškeré vybavení. Každou noc jsme spali pod širákem. 

Snídaně a večeře jsme si připravovali sami, oběd byl vždy zajištěn v restauracích. Naše cesta 
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nás provedla skalním městem, zříceninou hradu Starý Bernštejn, vykoupali jsme se 

v Máchově jezeře, nejzdatnější si nenechali ujít výstup na Bezděz. Během puťáku jsme hledali 

bránu do středu Země, což byl klíč k letnímu stanovému táboru.  

Čtrnáctidenní Cesta do středu Země probíhala v Mělčanech u Dobrušky. Při plnění táborové 

hry jsme sledovali stopy Arneho Saknussena. Co jsme všechno zažili? Koupání v krytém 

bazénu v Dobrušce, jízdu na koních, lanové překážky, houpačku v korunách stromů. Pokořili 

jsme Teplické skály. A samozřejmě vše co k pořádnému táboru patří: např. vaření v kotlíkách, 

noční hry, zpívání u táborového ohně. Celá táborová hra byla zakončena v říjnu ve 

Svratouchu víkendovým pobytem. Hráli jsme stolní hry, putovali po okolí až k prameni 

Chrudimky. Velkým dobrodružstvím bylo hledání svačiny, kterou si před tím týmy vzájemně 

schovaly. Jedinou nápovědou jim byly azimuty a pomůckou buzola. Protože se všichni 

zapojili, proběhl celý víkend v naprosté pohodě.  

Poslední pořádanou akcí spolku byl víkendový pobyt pro dětmi s rodiči i bez rodičů 

v Táborovém školícím centru Obůrka, nedaleko Blanska. Moravský kras inspiroval celý 

program. Tajemnou hrou děti i rodiče poznali historii názvu propasti Macocha. Sobotní 

celodenní výšlap směřoval k „Domu přírody Moravského krasu“, kde jsme měli připravenou 

3D projekci, prošli prostory s interaktivními panely, jejichž prostřednictvím jsme se seznámili 

s touto lokalitou včetně její historie. Někteří poté zamířili k propasti Macocha, ostatní si 

prohlédli skaliska v okolí Punkvy. Odpoledne nám zpříjemnily dílničky: pečení perníčků, 

výroba patchworkových vánočních ozdob, papírových andílků. Velkým zážitkem byla výroba 

domácích korbáčků. Nedělní dopoledne proběhlo v přírodě při orientaci v terénu s buzolou a 

míčových hrách.  

Proto všem, kteří se rozhodli podporovat Rodinné centrum tudyZnudy a pomáhat nám, patří 

velký dík.  

Při přípravě akcí na rok 2020 se už teď těšíme na spokojený úsměv všech. I nadále chceme 

pracovat na rozšíření Spolkových aktivit. Plán na rok 2020 uskutečnit v první polovině roku 

dva víkendové pobyty. Jeden vždy pro děti a druhý pro rodiny s dětmi. Uspořádat víkendové 

školení dobrovolníků. Během letních prázdnin připravit dva tábory pro děti. Jeden putovní 

v délce 5 pracovních dnů, aby pomohl rodičům zajistit program pro děti v době, kdy jsou 

v zaměstnání. Maximální počet účastníků 20, 2 vedoucí a 10 dobrovolníků. Druhý 14 denní 

stanový tábor na základně Komáří paseka u Mutiněvského rybníka. Maximální počet 

účastníků 55, 4 vedoucí a 12 dobrovolníků. V druhé polovině roku uskutečnit dva víkendové 

pobyty. Jeden pro děti a druhý pro rodiny s dětmi. 
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3. Ekonomické údaje za rok 2019 

3.1. Hospodářský výsledek  

V roce 2019 nezískal spolek žádné dotace. Příjem za víkendový pobyt v Olešnici vOrlických 

horách činil 8800,- Kč a výdaje za tento pobyt činili 8802,42 Kč. Příjem za víkendový pobyt 

v Uhelné Příbrami činil 14700,- Kč a výdaje za tento pobyt činili 14712,95 Kč. Příjem za 

putovní tábor činil 12950,- Kč a výdaje za tento pobyt činili 13224,20Kč. Příjem za 

čtrnáctidenní stanový tábor činil 155500,- Kč a výdaje za tento pobyt činili 156630,30 Kč. 

Příjem za víkendový pobyt ve Svratouchu činil 10400,- Kč a výdaje za tento pobyt činili 

9295,95 Kč. Příjem za víkendový pobyt v Obůrce činil 29101,- Kč a výdaje za tento pobyt 

činili 30683,56 Kč. Ostatní výdaje 996,- Kč. Zároveň jsme obdrželi finanční dary v celkové výši 

3000,- Kč a materiální dary v hodnotě 6300,- Kč. 

Celkové příjmy v roce 2019 byly 234 451,- Kč. Celkové výdaje v roce 2019 činily 234 345,38 

Kč.  

 
 

4. Kontakty 

Rodinné centrum tudyZnudy, spolek 

Horní Ředice 127 

533 75  

p. Dolní Ředice 

 

tel. +420 603 414 980 

 

e-mail: d.quinova@seznam.cz 

 

www.rodinne-centrum-tudyznudy.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


