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Zpravodaj Střediska Radost

POZDRAV

Den otevřených dveří, nová sednice, nova rada. 
Nový běh rodinek. Požehnání roku milosrden-
ství. Spousta nového se událo v roce 2016 a zá-
roveň hodně toho zůstalo tak, jak bývalo, a to 
je dobře. To přece dělá Radost Radostí, Ameriku 
Amerikou.

Předkládáme vám ke čtení a k prohlížení Zpravo-
daj. Prohlédněte, čtěte, vzpomínejte.  A půjčte 
jej někomu dalším. V dnešní době je vše v apli-
kaci, na webu, v PDF. Važme si papíru, kdo ví, jak 
dlouho ještě bude…

Jsme rádi, že jste nablízku dílu Radosti a těšíme 
se na viděnou na Americe!

Vojta Kozlík
spolutvůrce Zpravodaje 
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Vážení Přátelé,  
tábORníci, členOVé  
i nečlenOVé StřeDiSkA 
RADOSt!

Mám velkou radost, že vás mohu po roce opět 
oslovit v našem společenství Střediska Radost. 
Ať se cítíte naší součástí více či méně, nebo tře-
ba jen prohlížíte náš Zpravodaj – Výroční zprá-
vu 2016, rádi bychom vám představili, čím vším 
jsme v minulém období prošli, co nás potěšilo 
či naopak možná i zarmoutilo. Co vidíme jako 
úspěch či co bychom ještě rádi vylepšili. Zkuste 
na chvíli odložit své starosti a ponořte se s námi 
do fotografií, článků, rozborů, úvah. Po chvilce 
zjistíte, jak mnoho se dá vyčíst i mezi řádky, 
nebo třeba kolik povzbuzení a radosti mohou 
vyzařovat úsměvy našich dětí. Lépe se pak chá-
pe smysl naší práce, když společně vidíme, jak 
z „malých dětí“ rostou „velké děti“ schopné ob-
divuhodných činů.

Není na škodu si připomenout, kde leží těžiště 
našeho poslání. Naší ambicí není nám svěře-
né děti vychovávat, to je úloha rodičů, ale být 
jim alespoň na chvíli průvodci na jejich životní 
cestě a nabídnout hodnoty, za kterými stojí za 
to stát a bojovat o jejich zachování. Ukázat, že 
existuje místo, kde se mohou cítit bezpečně, 
kde se jim nabízí přátelské prostředí i pomoc-
ná ruka, když ji zrovna potřebují. Rádi bychom 
jim předali zkušenost, že je normální mít druhé 
rád a pro druhé se obětovat, spíše než druhé 
odsuzovat a využívat je. Chceme ukázat, že se 
za svou víru nemusíme stydět, skrývat ji, ale 
že ji naopak musíme živit svými skutky a po-
znáním. Že lidé, kteří jsou schopni se obětovat 

pro druhé, ať už svým povoláním či obdivu-
hodnými činy, nejsou jenom bytosti z pohá-
dek nebo vzdálených planet. Ale že jsou nám 
často nablízku, nezřídka nenápadní a pokorní, 
ale schopni velkých skutků. Chceme pomoci 
dětem pochopit, že takovými lidmi mohou být  
i ony samy. Musí ale umět tuto výzvu přijmout. 

Nejúčinnějším nástrojem ke splnění tohoto 
těžkého úkolu je náš vlastní osobní příklad. 
Nejlépe se pak dětem přijímá od těch, kteří 
jsou jim blízko věkem, názory i osudy. Proto pro 
děti hrají tak nezastupitelnou roli naši vedou-
cí, obzvláště ti mladší. Obětavě odvádí množ-
ství nelehké práce. Je na místě jim poděkovat, 
že svou úlohu přijali a vykonávají každý podle 
svých možností a schopností. Budiž vnímáno, 
jak mnoho někteří obětují, ať už jde o čas, úsilí, 
či osobní prospěch. Každý z nich nějak přispívá 
našemu společnému dílu. Vyplatí se důvěřovat 
jejich schopnostem i jejich dobrým úmyslům. 
Musím říct, že si jich za to velice vážím a děkuji 
jim za to. Svou odměnu určitě získají i u našeho 
Otce. Výpověď o jejich činnosti naleznete právě 
„mezi řádky“ nabízeného Zpravodaje.

Pojďte se tedy začíst či zakoukat do našeho 
Zpravodaje. Buďte s námi, ať už jen na chvíli či 
pravidelně. Vždyť již nyní jste součástí našeho 
radosťáckého společenství. Je jen na vás, jak  
s tímto svým podílem naložíte. Těšíme se na 
VÁS.

Vít Viki Kubíček
předseda Střediska Radost
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prožívali příběh jeho vyvolení, boje s Goliášem, 
období hojnosti na královském dvoře, útěku  
a schovávání před Saulem. Byli jsme Davido-
vou družinou doprovázející ho v boji s Pelištej-
ci, zabraňující bratrovražedné válce sportovním 
kláním. Účastnili jsme se korunovace krále Da-
vida. Krom Davidových úspěchů jsme byli i svěd-
ky jeho pochybení a pádů. Na závěr tábora se 
nám podařilo přenést schránu úmluvy až do 
královského města Jeruzaléma a mohli jsme se 
zamýšlet nad významem Náthanova přislíbení 
o potomku z kmene Davidova, který vykoupí 
Izrael.  I když je táborový život plný her, dobro-
družství, sportování i poučných aktivit, nezapo-
mínáme v táborovém životě ani na čas věnovaný 
modlitbě a společnému slavení liturgie. 

Kromě těchto velkých běhů se tradičně usku-
tečnila i Jitřenka, týdenní běh pro děti od šesti 
do osmi let. Na něm jsme prožívali příběh draka 
Ajaxe, princezny Jitřenky a prince Petra. Pohád-
kový příběh blízký dětské fantazii pomáhá našim 
malým táborníkům překonat strach z první noci 
ve stanu či prvního týdne bez rodičů a připravuje 
je tak na účast na velkém táboře v následujících 
letech.

Během těchto sedmi týdnů se na táboře vystří-
dalo 413 dětí, z toho 193 chlapců a 220 děvčat. 
O blaho dětí se staralo celkem kolem stovky ve-
doucích a personálu. Zajímavým údajem je pak 
počet klíšťat, kterých bylo během všech táborů 
vytaženo celkem 118. Tímto však náš výčet tá-
borů nekončí, od poloviny srpna totiž přichází 
na scénu tábory rodin, na kterých je každý běh 
naplněn průměrně devadesáti účastníky.

Je nám vlastně trochu líto, že všichni stárneme, 
vyrůstáme ze svých tábornických let, dostáváme 

tábORy 2016 
Ve Službách kRále

Ve Středisku Radost se zabýváme práci s dětmi  
a mládeží celoročně, nicméně po práci ve škol-
ním roce, i s mnoha několikadenními pobytový-
mi setkáními na Americe, je vyvrcholením naší 
práce pořádání letních táborů. Z pohledu letité 
tradice i množství uchovaných vzpomínek jde 
o nejviditelnější část naší činnosti. V součas-
né době pořádáme tři velké dvoutýdenní běhy 
pro děti od 9 do 17 let pro průměrně 116 dětí 
a jeden běh pro nejmenší ve věku 6 až 9 let s 80 
dětmi.

Pojďme se tedy podívat, jak to na našich tábo-
rech chodí, nejdříve jak my sami říkáme „velkých 
bězích“ pro ty starší. Ač se může zdát, že všech-
ny tři běhy jsou stejné, opak je pravdou. Každý 
z běhů je něčím charakteristický a odlišuje se 
od druhých v mnoha ohledech. Především je to 
uskupení dětí, které se liší povahou, zájmy, regi-
onem původu, ale i domácím zázemím. Rovněž  
i konkrétní tým vedoucích dodává každému 
běhu jiný charakter, dále počasí a také i program 
se nám běh od běhu mírně liší. Spojuje nás však 
místo, naše Amerika, ale zejména víra, přátelství 
a chuť vytvářet společně dobré dílo pro Krista.

Čtrnáct táborových dní uteče jako voda. Ono to 
ani jinak nejde, když na vás v táborovém progra-
mu čeká kriterium, orlí pírka, mezidružinová klá-
ní, výlet, olympiáda, táborové ohně, country bál 
a množství dalších aktivit, které nás uvádí do ka-
ždý rok nového originálního táborového příbě-
hu. Přesunuli jsme se do prvního tisíciletí před 
naším letopočtem, do doby vlády krále Saula  
a jeho nástupce krále Davida. S ním jsme 
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se na pozice praktikantů, instruktorů či vedou-
cích, dokončujeme školy, začínáme pracovat  
a postupně na tábor přestáváme jezdit. Ve skry-
tu našich srdcí však naštěstí stále zůstáváme 
dětmi, které chtějí plnit kritérium, vydat ze sebe 
všechno na olympijských hrách, radostně běhat 
na rozcvičce po zarosené louce. Děti milující 
skákání do ledové tůňky a koukaní do plamenů 
táborového ohně, které nechtějí věřit písničce, 
ve které se zpívá, že “... jedenkrát, až dospějem, 
budeme marně hledat tu svou zem“.

Jak se do této pohádkové země dětství vrátit, 
nám tradičně ukazují naši účastníci táborů rodin. 
Dosud byly tyto běhy jen dva. Nyní se ale díky 
chuti a nadšení mladých rodin, jejichž rodičov-
stvo tvořilo ještě před pár lety pevný základ tá-
borového vedení, podařilo uspořádat dokonce 
čtyři takové běhy. Je krásné sledovat, jak členové 
těchto mladých rodin využívají svou dovolenou 
právě na to, aby se po letech znova viděli, plnili 
s dětmi kritérium, s kočárky překonávali překáž-
kovou dráhu a svým dětem předávali svou zku-
šenost života s Bohem, života ve společenství, 
života radosti na Americe.

A tak si na Americe o prázdninách žijeme, spo-
lečně a hlavně radostně. A to i díky tomu, že se 
léto obešlo bez vážných zranění. Za to díky hlav-
ně Bohu a našim andělům strážným, kteří se jis-
tě během léta nenudí, ale díky i vám všem, kteří 
nám v modlitbách Boží požehnání vyprošujete.

činnost během školního roku

Co je hlavní náplní činnosti Střediska Ra-
dost? Pořádání volnočasových aktivit pro děti  
a mládež. Tato složitá definice v sobě ukrývá 

myšlenku pomoci dětem a mládeži rozvíjet své 
fyzické, psychické i duchovní schopnosti v urči-
té rovnováze, která napomůže tomu, aby z nich 
vyrostli dobří dospělí lidé. Není to ale jen samo 
sebou. K tomuto cíli nám pomáhají nejrůznější 
cesty či metody, které dohromady tvoří léty ově-
řený systém naší práce. Letní tábory jsou sice 
tím nejvýraznějším a nejviditelnějším prvkem 
naší práce, ale větší i důležitější částí naší prá-
ce je právě činnost během školního roku, kdy se 
scházíme jak k pravidelným aktivitám, tak pořá-
dáme celou řadu mimořádných akcí k aktuálním 
příležitostem. Velmi výrazné místo zaujímají ně-
kolikadenní výjezdová setkání na Americe, která 
mají nejen rekreační význam pro děti, ale také 
formační charakter pro ty starší děti a nezastu-
pitelnou roli hrají ve výchově našich vedoucích.  
O která setkání tedy jde? 

Tábory skončí, naposledy zazní česká hymna, 
táboru příštího roku zavoláme třikrát Aleluja, se 
slzami v očích se rozloučíme, odjedeme domů.  
A co dál? Počkáme na příští tábor, než se zase 
uvidíme? Kdepak. Během roku mají naši tábor-
níci a vedoucí nemálo možností se opět potkat, 
a to na mnoha setkáních. Aby se vám v tom lépe 
orientovalo, můžeme setkání rozdělit na poby-
tová, prázdninová, pracovní a formační.

Mezi prázdninová setkání patří podzimky, vá-
noční setkání, pololetky a jarňáky. Jsou určená 
pro všechny děti a mládež straší dvanácti let,  
a to nejen pro ty, kteří byli s námi na táboře, 
ale i pro nové tváře. Jejich program je sestaven 
podobně jako ten táborový, tak aby utužoval 
fyzickou kondici, rozvíjel kreativitu, psychickou 
odolnost i duchovně formoval. Proto jsme vděč-
ní, že téměř na každém setkání v uplynulém roce 
s námi mohl být po celou dobu přítomen i kněz  
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i pro praktikanty. Rádcové se zde dozvěděli 
spoustu důležitých informací, které jim pak na 
táboře pomáhají zvládat jejich novou úlohu. 
Praktikanti se například naučili, jak jistit při růz-
ných sportovních aktivitách a osvojili si i jiné 
praktické dovednosti. Program však nebyl jen 
školicí, rádci se také mohli vyžít při velké noční 
bojovce v lese a duchovně se osvěžit společnými 
modlitbami a slavením mše svaté.
 
Poslední skupinou amerických setkání jsou se-
tkání pracovní. Jedna zářijová a dvě květnové 
brigády patří mezi pracovní v pravém slova smy-
slu. Na zářijovce jsme uklízeli po táboře a chys-
tali objekt na zimu. Na květnovkách, které loni 
naplnily zejména naše rodinky, vedoucí a starší 
táborníci, se naopak naše chalupa a objekt od-
zimovávaly. A pak jsou tu stavěčky – týden, na 
který se těsně před prázdninami sjíždí zejména 
táborníci a vedoucí, aby postavili dobrých osm-
desát stanů a nachystali tábořiště pro první běh. 

Kromě těchto pracovních setkání se loni, stejně 
jako v uplynulých letech, scházela v Brně skupi-
na vedoucích z celé republiky, aby připravovali 
táborový program.
 
Díky Bohu za všechna tato setkání, která posu-
nula dál nás, jejich organizátory, naše účastníky 
i celé naše společenství. Těšíme se na všechny 
z vás na našich setkáních v nadcházejícím roce. 
Přijeďte nasát trochu z atmosféry Radosti k nám 
na Radost.

Maruška Ondračková
radní Střediska Radost

a mohli jsme tak využít i jím nabízených zna-
lostí či zprostředkovaných milostí. Rovněž jsme 
například díky dotaci od Jihomoravského kraje 
jsme loni mohli program setkání obohatit o růz-
né kreativní činnosti. Vyráběli jsme ptačí budky, 
malovali hrnky, vytvářeli kytičky z organzy a oz-
doby z plsti, modelovali z hlíny, tiskli na trička  
a věnovali se mnoha dalším zajímavým 
aktivitám.
 
Dalším typem setkání, která každoročně pořá-
dáme, jsou setkání formační. Mezi ta nejdůle-
žitější vloni uskutečněná patří jistě Velikonoční 
setkání. To se velice vydařilo i díky tomu, jak nás 
na něm provázel o. Roman Kubín. Mohli jsme 
si společně v liturgii připomínat umučení, smrt  
a zmrtvýchvstání Ježíše Krista a zároveň se v dis-
kusích a přednáškách zamýšlet nad nejrůzněj-
šími tématy. Měli jsme tak příležitost formovat 
naši mládež, aby z ní na táboře byli dobří rádco-
vé a vedoucí, kteří budou ostatním příkladem. 

Jiným loňským setkáním, určeným pouze pro 
vedoucí, byla duchovní obnova vedená o. Vojty 
Loubem s ústředním tématem milosrdenství. Pro 
vedoucí to byl podnět k rozvoji jejich duchovního 
života, ale i další motivace pro fungování na tábo-
ře. Kromě tohoto setkání měli vedoucí povinnost 
přijet na školení, které se loni uskutečnilo na pod-
zim v Brně a bylo spojeno se schůzí obce a volba-
mi do nové rady SR. Na tomto školení rozšiřovali 
své vědomosti z nejrůznějších oblastí, a to jak 
teoretickou, tak praktickou formou. Rovněž byla 
zopakována témata, která plynou z nejrůznějších 
zákonných požadavků nebo třeba téma chování 
v mimořádných či krizových situacích.
 
Takzvaný “Rádcák” je posledním z formačně-
-školicích setkání. Je to setkání pro rádce a loni 
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na Světovém dni mládeže v Krakově, kde mohli 
zažít povzbuzení ve víře i propojení se světovou 
církví.

Intenzivnější kontakty navazujeme také na 
diecézní rovině s těmi, kdo jsou pověřeni pas-
torací mládeže v diecézích. Slavením velikonoč-
ních svátků na Americe tak provázel o. Roman 
Kubín z Brna, který pak přijel i na velkou část 
vánočního pobytu a mohl se se Střediskem Ra-
dost podrobněji seznámit.

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se na du-
chovním životě na Radosti podílejí, a také vám 
všem, kdo se modlíte nejen za všechny účastní-
ky akcí, ale také za kněze, kteří na Americe pů-
sobí či působili (nemocný o. Tišek a další). Bez 
této vaší podpory by rozvíjení Střediska Radost 
nebylo možné.

za Duchovní radu Střediska Radost  
o. Jaroslav Čupr
duch@taborradost.cz

DuchOVní žiVOt  
Ve StřeDiSku RADOSt

Přečtěte si několik řádek o duchovním živo-
tě na Radosti, který se i v minulém roce mohl 
pod vedením rektora kaple i kostela ve Středis-
ku Radost o. Josefa Zajíčka Suchára úspěšně 
rozvíjet.

Vyvážený duchovní program je jedním z pilířů 
naší činnosti. Na všech našich akcích během 
školního roku i o letních prázdninách je běžné 
každodenní slavení mše svaté, příležitost ke 
svátosti smíření, účast na modlitbách růžence 
a částí breviáře či na dalších duchovních pro-
gramech, ať již formou přednášek nebo stále 
oblíbenějších živých diskuzí.

Asi nejvýraznější příležitostí k rozvoji duchov-
ního života v našem společenství jsou sa-
motné tábory, kterých se účastnili tito kněží:  
1. běh o. Vojtěch Vojty Loub, druhý týden 
pak o. Stanislav Pacner, 2. běh po celou dobu  
o. Alois Lola Heger, na 3. běhu o. Jaroslav Čupr, 
4. běh o. Pavel Hardy Liška, 5.–8. běh o. Josef 
Zajíček Suchár.

Jednotlivé hlavní táborové běhy provázela 
biblická postava krále Davida, který od Boha 
přijal velké poslání, ale také intenzivně zakusil 
Boží milosrdenství. To vše jsme se od něj mohli 
učit a prožívat i my, a to obzvláště během Roku 
milosrdenství. Zajisté pro všechny jedním z vr-
cholů tábora byla pouť k bráně milosrdenství 
do Králík.

Nemalá skupina starších táborníků a vedoucích 
se účastnila také setkání s papežem Františkem 
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JAk Plynul čAS V ROce 2016
Rok 2016 utekl podobně rychle jako voda v Černém 
potoce pod táborem. Zažili jsme v něm mnoho 
krásného a budeme na něj rádi vzpomínat. Opět 
jsme dosahovali rekordních počtů účastníků na 
táborech, stejně jako nás provázel vysoký zájem  
o výjezdní setkání na Americe, kdy nás situace nu-
tila uzavírat přihlašování někdy i měsíc před akcí. 
Rodinkové tábory zažily své rozšíření na čtyři běhy, 
čímž došlo téměř ke zdvojnásobení jejich kapacity. 
Mobilizace Rodinkářů a Jitřenkářů zajistila vysokou 
účast na květnových brigádách. Výrazně jsme zvý-
šili obsazenost našeho areálu v době, kdy jej ne-
využíváme: příkladem může být dobře postavený 
základ spolupráce s gymnáziem Letohrad, které  
u nás mělo dva týdenní turnusy sportovního sou-
středění pro své studenty. Počátkem každého 
roku nás probíhající přihlašování na nadcházející 
letní tábory nutí k úvahám nad našimi kapacitní-
mi možnostmi, kdy některé běhy jsou obsazeny 
krátce po otevření přihlašování pro starotáborníky  
a mimo příliv nových tváří z Jitřenky nejsou schop-
ny pojmout další nové táborníky, i když je o to velký 
zájem. Uvažování to není jednoduché i proto, že 
jakkoli taková čísla vypadají velmi pěkně, je potře-
ba pečlivě vážit klady a zápory navyšování počtu 
účastníků. 
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hlavní aktivity Střediska Radost 
v roce 2016 

 ͫ 23. 1., 18. 2., 13. 3., 28. 4., 24. 5., 16. 6., 26. 11. 
Setkání CHRTu (zkratka pro uskupení vedoucích, 
kteří CHystají Radostně Tábor) ‒ o víkendu v 
Brně na Jamborce, věnováno formulaci základ-
ních úkolů okolo táborové ideje, programu, zá-
pisníku a vůbec všemu, co s táborem souvisí. V 
rámci těchto setkání proběhly i zájmové aktivity 
ve skupinkách /účast v průměru okolo 16 osob/

 ͫ 28.‒31. 1. Pololetky 2016  
‒ zdánlivě předjarní počasí na Americe, atrak-
tivní herní a kreativní program /38 osob/

 ͫ 26. 2.‒1. 3. Jarňáky 2016 ‒ Amerika za sněhu  
a mrazu, herní, duchovní i kreativní program / 
21 osob/

 ͫ 23.‒28. 3. Velikonoční duchovní obnova  
‒ slavení velikonočních svátků na Americe  
s o. Romanem Kubínem, náplň převážně du-
chovní, mimoto také hry a procházky krajinou 
Orlických hor, na konci setkání americké veliko-
noční pondělí /cca 65 osob/

 ͫ 8.‒10. 4. Školení vedoucích  
‒ duchovní nakopnutí pod vedením o. Vojtyho 
Louba, duchovní obnova v Opatově u Třetíče /
účast 28 osob/

 ͫ 3. 2., 17. 3., 20. 4., 1. 6., 7. 9., 21. 9., 16. 10., 
22. 11., 21. 12. Rada ‒ projednávání záležitostí 
chodu Střediska Radost, příprava a reflexe 
jednotlivých aktivit spolku, kontrola přípravy 
táborů a řešení personálních otázek, reakce na 
úspěchy a problémy uvnitř SR /účast průměrně 
11 osob/

 ͫ 29. 4.‒1. 5. a 6.‒8. 5. Květnové brigády na 
Americe ‒ opravy a údržba areálu na Americe 
za účasti vedoucích, táborníků a jejich rodičů /
účast dohromady cca 200 osob/
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 ͫ 8. 5. Den otevřených dveří na Americe  
– vzpomínky, fotografie, dobové rekvizi-
ty, setkání kamarádů po mnoha letech. 
Doufáme v již zavedenou tradici v tříletém 
opakovacím cyklu. /účast cca 200 osob/

 ͫ 20.–22. 5. Rádcovské setkání na Americe  
– setkání pro formaci a praktickou výuku 
rádců, skládání rádcovských zkoušek, ško-
lení praktikantů a instruktorů, komunikace 
mezi vedoucími a rádci /cca 67 osob/

 ͫ 24. 6.–2. 7. Stavěčky na Americe  
– stavění stanů i dočasných staveb nutných 
pro úspěšný průběh táborů, příprava 
areálu, materiálu, kuchyně, marodky atd., 
včetně zábavních a herních programů  
/cca 38 osob/

 ͫ 2. 7.–9. 9. Tábory na Americe  
– 3x 14denní tábory dětí 9–16 let po cca 
120 dětech, 1x týden pro děti ve věku  
6–8 let v počtu 80 dětí, 4x cca šestidenní 
tábory pro děti i s rodiči po cca 40 až 105 
účastnících dle běhu. Včetně personálu  
a vedoucích prošlo v období letních prázd-
nin našimi tábory na 820 účastníků.

 ͫ 9.–11. 9. Zářijové pracovní setkání  
– opravy a údržba areálu na Americe, pře-
vedení na zimní provoz /účast 22 osob/

 ͫ 29. 9.–2. 10. Sklízení letního vybavení na 
Americe – uklizení tábořiště, převedení na 
mimotáborový (zimní) provoz  
/cca 10 osob/

 ͫ 14.–16. 10. Poslední běh  
– akce pro praktikanty a vedoucí na Ameri-
ce, hodnoticí, akční, herní, k zamyšlení,  
k posílení vzájemných vztahů /24 osob/

 ͫ 25.–29. 10. Podzimní listí na Americe  
– ve znamení Alenčiny říše divů, nabitý zá-
bavní, kreativní a sportovní program včetně 
duchovních prvků programu, společné 
zpívání /účast 72 osob/

 ͫ 26.–27. 11. Školení vedoucích „u ombuds-
mana“ v Brně – praktické i teoretické vědo-
mostní kurzy pro praktikanty a vedoucí, ale 
bohužel bez zpívání /účast 58 osob/

 ͫ 26. 11. Schůze Obce Střediska Radost  
– tentokrát v Brně, schválení zprávy o čin-
nosti a hospodaření Střediska Radost za rok 
2015, volby do Rady spolku na následující 
tři roky /účast 72 osob/

 ͫ 28. 12. 2016 – 2. 1. 2017 Vánoční setkání 
na Americe – opravdové Vánoce na sněhu  
a mrazu, zážitkové a dobrodružné hry  
v režii Woyty, společné slavení Silvestra  
a Nového roku, hodnotný duchovní pro-
gram, zpívání koled /účast 68 osob/

Jde o neúplný výčet akcí, neuvádíme akce men-
šího rozsahu a pravidelné setkávání mladých  
v klubovně na Jamborce. I tak je patrná bohatost 
našeho programu. Průběh jednotlivých akcí do-
kumentují články a fotogalerie na www.taborra-
dost.cz, kde je možná malá exkurze na jednotlivá 
setkání i tábory.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří 
se na přípravě a průběhu našich setkání podílejí 
či je organizují. Bez jejich nezištné obětavosti by 
nebyla Radost radostí. 
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SchůZe Obce 2016

Dne 26. listopadu 2016 proběhla každoroční schů-
ze Obce Střediska Radost jako nejvyššího orgánu 
našeho spolku. Mimo obvyklé body programu bylo 
nutné zvolit nové členy Rady Střediska Radost na 
další tříleté období. V tajném hlasování byli nako-
nec novými členy Rady zvoleni tito kandidáti: Do-
minika Coufalová, Vojtěch Drápal, Marie Holíková, 
Vojtěch Kozlík, Vít Kubíček, Marie Lukasová, Marie 
Ondračková, Jaroslav Šimůnek, Jiří Vacula. Jako 
náhradníci byli zvoleni Vojtěch Švejnoha a Jiří Dob-
rovolný. Na následné první schůzi Rady byl předse-
dou zvolen Vít Viki Kubíček.

Během schůze Obce Střediska Radost byla rovněž 
prezentována zpráva o činnosti za minulé období 
a odsouhlaseny výsledky hospodaření za rok 2015.
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DARuJte nám  
Z VAŠich Přebytků…
 
Stejně jako loni, i letos se na vás obracíme  
s prosbou o podporu darováním některých 
věcí, kterých máme dlouhodobý nedostatek, 
zatímco u vás doma možná uvažujete o jejich 
nepotřebnosti či dokonce likvidaci. Pokud jsou 
tyto předměty zachovalé a dále uživatelné, bu-
deme vděčni za každou takovouto podporu. 
Z nejrůznějších důvodů nicméně ne všechny 
předměty můžeme přijmout a je proto vhodná 
předchozí domluva. V této souvislosti se na vás 
obracíme s výzvou, zda nemůžete našemu spo-
lečenství darovat tyto předměty (popř. zajistit 
nákup v potřebném množství za dobrou cenu):

 ͫ Teplé přikrývky (deky), do stanů i pro spaní 
v budově a chatkách, větší množství (cca 
80 ks)

 ͫ Polštářky do stanů menší, různé velikosti  
i výška polštářku, několik větších polštářků 
do chatek

 ͫ Prostěradla a v menším množství i ložní 
prádlo do postelí v budově a chatkách

 ͫ Molitanové matrace do postelí (standard-
ní rozměr) i do stanů (nižší profil, rozměr 
190x60 cm)

 ͫ Několik fénů na vlasy pro děvčata, přiměře-
ná zrcadla na zeď do sprch

 ͫ Několik záchranných vest na vodu 
 ͫ Hluboké univerzální bílé keramické talíře, 

umyvatelné v průmyslové myčce
 ͫ Nerezové ešusy či jídelní nádoby, standard-

ní příbory (ne hliníkové)
 ͫ Čtyři až pět funkčních mobilních olejových 

radiátorů (cca 5–9 žeber)
 ͫ Dřevěná ramínka do stanů

 ͫ Sekerky různých velikostí na práci se 
dřevem

 ͫ Vhodné sportovní potřeby na základě do-
mluvy: ping-pongové pálky, míčky, balony, 
sítě do branek i na volejbal, tělocvičná lana, 
praporky, atd. Prosím nabídněte nám podle 
svých možností.

 
S nabídkou uvedených předmětů se obracejte 
na Víta Vikiho Kubíčka. Předem děkujeme za 
vaši štědrost.
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ekOnOmický PřehleD 
StřeDiSkA RADOSt 

Zhodnocení finančních toků v naší organizaci 
není úplně jednoduchou záležitostí. Je jistě prav-
da, že naše činnost se řídí zaběhnutými pravidly, 
i tak má ovšem každý rok svá nejrůznější speci-
fika. Pravidelně se opakující letní tábory a akce 
v průběhu školního roku jsou sice jakýmsi zákla-
dem našich finančních příjmů a výdajů, nicméně 
jimi dokáží pořádně zamíchat aktuálně přidělené 
dotační tituly i neočekávané výdaje na péči o náš 
vlastní majetek. Přesná čísla za rok 2016 ještě ne-
známe, protože v době tvorby tohoto článku ješ-
tě nebyla uzavřena všechna vyúčtování přijatých 
dotací, po nichž mohou být následně předány 
podklady daňovému poradci ke zpracování. Kdo 
by měl zájem o finální účetní výkazy za rok 2016, 
může si je po jejich dokončení vyžádat na adre-
se ekonom@taborradost.cz. Výkazy budou také 
zveřejněny na každoroční schůzi Obce.

Uplynulý rok se do naší historie zapsal výrazně 
hned v několika ohledech. V první řadě to bylo 
rozšířením našich aktivit v letním období, kdy 
jsme místo dvou rodinkových běhů pořáda-
li celkem čtyři  a navíc další dva týdny pobytu  
s přáteli z Letohradského gymnázia, kdy jejich 
studenti zažívali na našem tábořišti dva turnusy 
sportovních soustředění. Celkově jsme výrazně 
zvýšili obsazenost naší základny v období, kdy ji 
sami nevyužíváme. Přijelo k nám několik spo-
lečenství z různých koutů naší vlasti a dokonce  
i jedno mezinárodní. Stejně tak si k nám již 
tradičně nacházejí cestu ministrantské skupiny  
a přátelé z jiných křesťanských táborů. Pojítkem 
jsou téměř vždy naši současní či bývalí táborní-
ci, Američané.Dalším výrazným úspěchem bylo 

získání dotačního titulu na změnu ohřevu teplé 
vody v letním období, který je pro nás dobrou 
investicí do budoucna, o níž jsme snili již ně-
kolik let. Více se dozvíte v článku o dotacích. 
Rovněž došlo k výraznému nárůstu darů od 
osob i firem, které nám pomáhají s údržbou  
a rozvojem naší základny na Americe. Viz člá-
nek o darech.

Příjmy za rok 2016  
(v tis. kč): 

 ͫ Platby účastníků akcí a táborů  
– cca 56 % celkových příjmů Střediska

 ͫ Radost plynoucí z konkrétních aktivit  
a pořádaných akcí (1.340,-)

 ͫ Členské příspěvky členů Střediska Radost  
– cca 5 % příjmů (132,-)

 ͫ Dary členů i nečlenů Střediska Radost  
– cca 16 % příjmů (385,-)

 ͫ Dotace z veřejných rozpočtů  
– cca 21 % příjmů (510,-)

 ͫ Ostatní příjmy  
– cca 2 % příjmů  
– pronájmy, úroky, atd. (50,-)

Výdaje za rok 2016 (v tis. kč): 

 ͫ Potraviny na akce a tábory  
– cca 38 % nákladů (840,-)

 ͫ Energie na akce a tábory  
– cca 9 % nákladů (215,-)

 ͫ Materiál a služby na akce a tábory  
– cca 21 % nákladů (486,-)

 ͫ Opravy a údržba základny areálu Amerika  
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– cca 12 % nákladů (286,-)
 ͫ Spoluúčast dotačních titulů  

– cca 15 % nákladů (340,-)
 ͫ Režijní náklady a propagace  

– cca 5 % nákladů (123,-)

Tento rok, stejně jako předchozí, vykazuje kladnou 
bilanci výsledku hospodaření, jež je nutná pro další 
spolufinancování dotačních titulů v následujících 
letech i jako záloha pro mimořádné události. Stejně 
tak musíme nyní pamatovat na velké výdaje, kte-
ré nás čekají v souvislosti s nutnou a neustále při-
pomínanou rekonstrukcí staveb, které v současné 
době procházejí legalizací. Další informace si může-
te vyžádat na mailu ekonom@taborradost.cz. 
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ZíSkAné DOtAční tituly 
2016

V roce 2016 jsme získali několik dotačních ti-
tulů, které nás podpořily v naší činnosti. Cel-
kový finanční objem získaných prostředků byl 
510 tis. Kč, ke kterým jsme doložili 340 tis. Kč 
z našich zdrojů na spolufinancování deklarova-
ných projektů. Obecně nám finanční podpora z 
dotačních titulů pomáhá v našem rozvoji tam, 
kde bychom nebyli schopni v daném období 
najít vlastní prostředky na realizaci daného 
úmyslu, či bychom použité prostředky museli 
přesunout z jiných rozpočtových kapitol. Zde je 
přehled získaných dotačních titulů v roce 2016:

 ͫ Investiční dotace Jihomoravského kraje 
/200 tis. Kč/ – změna ohřevu teplé vody  
v letním období. Realizací investice jsme 
získali výměník na ohřev teplé vody  
v letních měsících, který nás v předchozích 
letech stál za stejné období vždy cca  
80. tis. Kč za elektrickou energii. Vzhledem 
k našemu vlastnictví lesních porostů i vel-
kým zásobám palivového dřeva jsme ročně 
schopni tuto částku téměř beze zbytku 
ušetřit. Ohřev vody je navíc velice efektivní 
a teplá voda je v objemu cca 4m3 denně 
akumulována v izolovaných nádržích, což  
s rezervou pokrývá naši spotřebu teplé 
vody v letním provozu. Nadto jsme pořídili 
dva nadzemní kontejnery na pitnou vodu, 
které jsou alternativou k již dosluhující 
nadzemní nádrži a vítanou rezervou pro 
období sucha.

 ͫ Neinvestiční dotace Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy /100 tis. Kč/ – 
dotace určená na podporu krytí našich 

provozních nákladů na akcích, zejména 
dopravného na akce, školení vedoucích, 
energií při akcích, materiálu na akcích  
a podobně.

 ͫ Neinvestiční dotace Magistrátu Města Brno 
/80 tis. Kč/ – dotace na zakoupení vybavení 
pro naši táborovou základnu a podporu 
jejího provozu. Z těchto prostředků jsme 
zakoupili například špalíkovač na dřevní 
odpad, protahovačku pro podporu vlastní 
výroby postelí v budově či nástupová trička 
pro děti na táboře.

 ͫ Neinvestiční dotace Jihomoravského kraje 
/80 tis. Kč/ – rozvoj kreativní výchovy dětí 
a mládeže. Již dříve jsme se věnovali této 
oblasti se zvýšenou pozorností, nicméně re-
alizací tohoto projektu jsme mohli většímu 
počtu účastníků na našich akcích zpřístup-
nit i další činnosti, které by za normálních 
okolností byly příliš finančně náročné. Také 
jsme měli možnost získat nové zkušenosti 
pro budoucí zařazení těchto aktivit do 
programu.

 ͫ Neinvestiční dotace MČ Brno Židenice  
– 50 tis. Kč – dotace na zakoupení vybavení 
a podporu provozu naší základny v Klášter-
ci. Na základě tohoto dotačního titulu jsme 
zakoupili vybavení pro podporu hudebních 
aktivit dětí, elektromateriál na opravu roz-
vodů, malou štípačku do kotelny či velkou 
pračku pro táborový provoz.

Za poskytnuté dotace všem poskytovatelům 
upřímně děkujeme.
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DěkuJeme ZA VAŠi  
PODPORu – DARy 2016
I letos přivítá Tábor Radost děti, které zde pod 
vedením zkušených vedoucích stráví neza-
pomenutelné dva týdny plné her, nových ka-
marádství i duchovních prožitků. Je to právě 
spojení genia loci – ducha místa a obětavých 
mladých lidí, co tvoří společenství Radosti. Bez 
nadšení a zápalu těchto lidí by tábor nemohl 
existovat. Zde bychom rádi poděkovali také 
všem, kteří přispívají svými dary, aby naše spo-
lečné dílo mohlo dále růst.

Velmi si darů vážíme a děkujeme všem dárcům, 
kteří nám dle svých finančních možností přispě-
li, přestože v mnoha případech nemají peněz 
nazbyt. V roce 2016 jsme z darů pro Středisko 
Radost získali celkem 384.390 Kč. Tuto částku 
tvoří jak jednorázové dary od fyzických osob 
/52.850 Kč/, tak trvalé příkazy /143.790 Kč/  
a dary od firem /187.750 Kč/.

V posledních několika letech je nepřehlédnu-
telný trend vzrůstajícího zájmu našich pod-
porovatelů o formu trvalého příkazu, který 
jsme zmiňovali v minulých ročnících tohoto 
zpravodaje. Takový způsob pomoci je pro nás 
nesmírně důležitý vzhledem k tomu, že jde  
o příspěvek pravidelný a jeho výše je pro nás 
předvídatelná. Jen pro ilustraci: v roce 2013 
jsme ročně dostávali 3.600 Kč formou trvalých 
příkazů, které si založili bývalí táborníci jako 
formu své osobní pomoci Táboru Radost. Na 
začátku bylo těchto lidí méně než prstů na jed-
né ruce. Dnes je trvalých dárců již 39 a věříme, 
že toto číslo nebude konečné. Filosofie trvalé-
ho příkazu se skrývá v menší částce, kterou je 
dárce schopen obětovat ze svého měsíčního 

rozpočtu a kterou zasílá na pomoc Středisku 
Radost. Pravidelný finanční tok nám umožňuje 
lépe plánovat a hospodárně využívat obdržené 
dary pro financování investic i provozu našeho 
střediska.

Třetí díl finanční pomoci v částce 187.750 Kč 
tvoří dary od firem, které s námi díky osobním 
vazbám svých majitelů sympatizují a podpo-
rují naši činnost. Nutno přiznat, že takových 
firem není mnoho. Proto jsme vděčni za to, 
že zástupci těchto firem dokáží najít odvahu 
a darovat své nesnadno vydělané prostředky 
do společenství lidí, kteří usilují o všestranný 
rozvoj ducha i těla. Tímto způsobem nás napří-
klad podpořila i firma MD Logistika a na konci 
roku 2016 nám věnovala významnou finanční 
částku.

Pro ty, kteří by rádi zaslali finanční dar formou 
bankovního převodu, uvádíme následující in-
formace pro zadání platby:

Číslo účtu: 110 524 067 / 0300  
ČSOB Poštovní spořitelna
variabilní symbol pro dary: 477
Specifický symbol:  
0100 pro trvalý příkaz 
0200 pro jednorázový dar
 
V upřesnění platby uveďte: 
dar + jméno + telefon plátce daru.
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Na poskytnutý finanční dar vám rádi vystavíme 
potvrzení pro účel snížení daňového základu, 
pakliže nám nejlépe mailem (na ekonom@
taborradost.cz) nebo vyplněním formuláře na 
www.taborradost.cz  upřesníte plátce daru a 
platbu samotnou kdykoliv po její realizaci. Na 
dary v součtu roku přesahující 1000,- Kč vy-
stavujeme potvrzení automaticky na začátku 
následujícího roku, pokud je jejich plátce jed-
noznačně identifikovatelný.
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kOntAkty:

Sídlo sdružení 
Středisko Radost, z. s.
Mrkosova 2043/20
615 00, Brno – Židenice
stredisko@taborradost.cz
Číslo účtu: 110524067/0300
tel.: 733 741 741

Adresa tábořiště 
Tábor Radost
samota Amerika R25
561 82 Klášterec nad Orlicí

 
klubovna a kancelář:  
Jamborova 25, 615 00 Brno

Statutární orgán 
Ing. Vít Viki Kubíček 
statutar@taborradost.cz 
kubicek@taborradost.cz 
tel.: 606 702 621 

Rada Střediska Radost 
Dominika Coufalová, Vojtěch Drápal,  
Marie Holíková, Marie Lukasová,  
Vojtěch Kozlík, Vít Kubíček,  
Marie Ondračková, Jaroslav Šimůnek,  
Jiří Vacula

rada@taborradost.cz
www.taborradost.cz
www.facebook.com/taborradost
www.youtube.com/strediskoradost
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