Občanské sdružení KADET, z. s.
Fr. Hrubína 753
674 01 Třebíč
IČ: 266 39 904

web: www.oskadet.cz
mail: info@oskadet.cz
telefon: 777 750 131

Jsme organizace, která si říká KADET - kamarádi dětem. Právě jim, mládeži a také celým rodinám nabízíme možnosti,
jak účelně a zajímavě trávit volný čas, a to nejen v našich klubovnách a vlastním tábořišti, ale i na akcích pro širokou
veřejnost. Cílem našich aktivit je snaha pozitivně ovlivňovat jejich budoucnost. Tyto aktivity zároveň vedou
k osobnostnímu rozvoji a vzdělávání našich členů.
Poslání 2010 - 2016

Dlouhodobě se snažíme poskytovat co nejširší nabídku volnočasových aktivit od pravidelných
kroužků přes jednorázové akce a letní tábory až po klub deskových her a provozování
Informačního centra pro mládež. Snažíme se dělat aktivity, které budou zajímavé jak pro děti,
které hledají nějakou pravidelnou a soustavnější činnost, tak pro děti nebo celé rodiny, které
chtějí jednou za čas zajít na akci, i pro mládež, která bude vědět, že může přijít do klubu, kdykoli
je otevřeno.
V roce 2015 se událo několik velmi významných změn.
Získali jsme od Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy statut „Organizace uznaná MŠMT
pro práci s dětmi a mládeží“. Tohoto titulu se velmi vážíme – jsme totiž nejmenší organizace, které na titul dosáhla.
Koncem roku jsme zahájili proces přeregistrace podle nového občanského zákoníku.
A poslední velkou změnou bylo přestěhování ICM do nových prostor v budově vlakového nádraží.

Prostory v bývalé mateřské školce na Fr. Hrubína v Třebíči, kde sdružení sídlí a kde
probíhá podstatná část aktivit, máme v pronájmu od města Třebíč kde jsme v roce
2015 dělali běžnou údržbu bez větších rekonstrukcí a úprav. V budově máme
k dispozici tři klubovny, prostory volnočasového klubu, zasedací místnost,
kuchyňku a skladovací prostory.
ICM sídlí od září v prvním patře budovy vlakového nádraží v Třebíči, kde máme
k dispozici čtyři místnosti pro činnost ICM. Vzhledem k tomu, že místo je
přirozené pro koncentraci lidí, velmi výrazně nám stoupla návštěvnost.
Údolí Mohykánů je letním tábořištěm nedaleko Nové Říše, kde během celých dvou měsíců letních prázdnin probíhají
letní tábory. Na provozu tábořiště dlouhodobě spolupracujeme s třebíčským domem dětí a mládeže.
Na tábořišti jsou dřevostavby kuchyně s jídelnou, umývárny a latrín. Na táborovou sezónu stavíme 40 podsadových
stanů. V roce 2015 jsme obnovili 10 stanů – díky dotaci kraje Vysočina jsme zakoupili nové.

V souladu se stanovami Občanského sdružení KADET mohou vznikat základní články sdružení. Základními články, které
v KADETu v roce 2015 pracovaly, jsou: Klub žonglování MagniS (Želetava), Kamarádi Znojmo, Centrum Orion (Staré
město pod Landštejnem), Outdoorové centrum Bumerang (Třebíč), Rodinné centrum Berušky (Rouchovany) a Centrum
volného času Hrubínka (Třebíč).
Občanské sdružení KADET dále zřizuje a provozuje Informační centrum pro mládež, které ale není samostatným
základním článkem.
KLUB ŽONGLOVÁNI MAGNIS
Klub žonglování Magnis navštívil v roce 2015 přes 50 veřejných akcí. Zúčastnil se několika mezinárodních akcí, kde
úspěšně reprezentoval českou žonglérskou scénu. Lektoři a členové skupiny se zároveň zdokonalovali na mnoha

komunitních festivalech a workshopech. Největším z nich byla European
Juggling Convention, které se konala v Itálii. V roce 2016 se členové na tutéž
akci chystají do Holandska.
Skupina má 23 aktivních členů, kteří se střídají na třech trénincích v Třebíči.
Konkrétně se jedná o pondělí, čtvrtek a pátek.
V roce 2015 se neuskutečnil festival Flaming Nights a to především z časových
a finančních důvodů.
Klub navázal nové spolupráce především v benefiční rovině, čímž se aktivně
podílela na realizaci projektů, které si kladly za cíl pomáhat potřebným. Forma
pomoci byla výhradně realizací ohnivé, nebo světelné show. Všechny tyto akce měly velký úspěch a cíl těchto spolupráci
byl vždy naplněn.
KAMARÁDI ZNOJMO
Rok 2015 byl pro nás ve znamení pokračování tradičních akcí, ale také i práci na novém sídle našeho spolku. Z tradičních
akcí bych uvedl, turnaj v deskových hrách, tentokráte v karetní hře Bang, která se už dostala do širšího povědomí
veřejnosti a i proto měla větší účast. Souboj banditů s šerifem nakonec dopadl dobře a vítězem byl každý, kdo se dobře
pobavil. Dále tradiční kolovka, která nás mimo jiné zavedla i do muzea cyklistiky v Boskovštejně a Laser game v Brně.
Letošní klání o laserového krále bylo víc než vyrovnané a rozhodovalo se až v samotném závěru turnaje. Několik víkendů
jsme taky trávili pracemi na našem novém sídle u Louckého kláštera ve Znojmě. Toto sídlo po jeho dokončení nám pak
umožní širší záběr akcí. Kromě výše uvedených akcí jsme také pořádali přednáškové večery na různá témata, jako
například čajové obřady, cestování po Mongolsku nebo fotoseminář pro začínající fotografy. Závěrem je potřeba taky
poděkovat vedení TOM 7504 Čtverka za zapůjčení prostor a některého vybavení, jakož i CVČ Hrubínka za podporu při
našich akcích.
INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ
V roce 2015 navštívilo ICM 235 mladých lidí, kteří přišli za informacemi nebo za některou z doplňkových služeb. Dotazy
nepřijímáme pouze osobně v kamenném ICM, ale také telefonicky nebo mailem a za celý rok jsme zodpověděli o něco
více než 900 dotazů.
Převážná část dotazů se týká možností cestovat do zahraničí, kulturních akcí nejen na Třebíčsku a studia na SŠ a VŠ v ČR
.
Během celého roku proběhlo také několik jednorázových akcí.
Mimo těchto akcí se Informační centrum pro mládež se také prezentovalo na Dnu Země v Třebíči nebo na akci Volný čas
není nuda.
Návštěvnost v ICM v roce 2015
Fyzické osoby v ICM - 235
Akce pořádané ICM – 1.536
Návštěvnost na webu – 7.159
Dotazy: 525 (mailové), 378 (telefonické)
CENTRUM ORION
Centrum Orion v roce 2015 nevyvíjelo žádnou činnost.
OUTDOOROVÉ CENTRUM BUMERANG
O. c. Bumerang uspořádalo o letních prázdninách 2015 letní tábor pod názvem Harry Potter. Nejdůležitějším cílem
letního tábora bylo samozřejmě pobavení účastníků. Zároveň byl program koncipován tak, aby v nich probudil
týmového ducha a chuť spolupracovat. Většina aktivit probíhala v přírodě, kde byl účastníkům vštěpován pozitivní vztah
k venkovním aktivitám. Letošní tábor probíhal poprvé pod novým vedením mladých vedoucích, kteří splnili vše
potřebné, aby mohli samostatně organizovat celý běh akce. Celý tábor proběhl ke spokojenosti vše zúčastněných, a
proto se můžeme těšit na další ročníky. V novince z minulého roku, totiž možnosti logopedické péče v průběhu pobytu,
jsme nadále pokračovali a těší se zájmu rodičů i dětí. Tábor se konal v termínu od 25. 7. do 8. 8. 2014. Účastníků bylo 25
a realizační tým měl 10 členů. Během roku realizujeme několik víkendových akcí pod názvem Klub BUMERANG a jedná
se o jedno, nebo vícedenní akce, které jsou vedeny v podobném duchu jako letní tábor. Děti se učí spolupráci, vztahu
k přírodě a vyzkouší si outdoorové aktivity, které je v běžném životě míjí.
RODINNÉ CENTRUM BERUŠKY
Rodinné centrum Berušky využívá místnost na faře k setkávání, hrám i
kroužkům. V průběhu roku se rodiče se svými dětmi zapojují do různých akcí v
Rouchovanech. Na jaře jsme se společně s místním rybářským spolkem zapojili
do organizace „Dne dětí“. V červnu jsme se s obcí Rouchovany podíleli na
organizaci programu pro děti při slavnostech povýšení Rouchovan na městys
Matyášem Korvínem. Na podzim jsme uspořádali pro rodiče s dětmi a širší
veřejnost „Dýňovou stezku“.
V týdnu se v rodinném centru koná pravidelný program. V pondělí probíhá
výuka anglického jazyka pro školní a předškolní děti. O výuku cizího jazyka
projevila zájem i širší veřejnost a od ledna každou středu probíhá výuka anglického jazyka pro dospělé. V úterý od půl
páté do půl sedmé je centrum vyhrazeno tábornickému oddílu Dakota, který se schází ve dvou skupinách – mladší a
starší děti. Pátek je centrum využito místním ženským sborem a dívčím sborem Paprsky, který nacvičuje farní písně.

CENTRUM VOLNÉHO ČASU HRUBÍNKA
Pod hlavičkou CVČ Hrubínka proběhla v roce 2015 celá řada akcí – Na naši největší akci Indiánské Hrátky přišlo bezmála
800 účastníků. Na Hrubínce proběhlo i dalších 12 akcí pro veřejnost a řada víkendových výprav tábornického klubu
Osadníci, čtyři letní tábor a také pravidelná zájmová činnost v kroužcích (E. O. Lípa, elektrotechnický kroužek,
fotokroužek a střelecký kroužek). V CVČ Hrubínka funguje rovněž Klub mezi domy – jako klub deskových her, který
pořádá herní odpoledne, noční hraní pro dospělé hráče a příležitostně i turnaje na školách.

Občanské sdružení KADET je členem a partnerem několika střešních organizací.
RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE KRAJE VYSOČINA
Členem této krajské střešní organizace je
KADET členem od roku 2004. V roce 2015
pokračoval Jan Burda ve funkci předsedy
představenstva RDMKV. O činnosti RDMKV
informuje webová stránka www.rdmkv.cz.
KOUS VYSOČINA
KADET je členem i této krajské střešní
organizace. V roce 2015 byl Jan Burda
členem výkonné rady v sekci Volný čas a byl
také zvolen místopředsedou této organizace.
O činnosti KOUS VYSOČINA informuje
webová stránka www.kous.cz.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE ZDRAVÉHO MĚSTA
KADET je partnerem Zdravého města Třebíč již několik let a
podílí se na organizování řady akcí – Den Země, Dny zdraví atd. O
aktivitách Zdravého města Třebíč informuje oficiální stránka
města www.trebic.cz.
DALŠÍ SPOLUPRÁCE
V rámci města spolupracujeme s řadou neziskových organizací.
Jsou to například: Sokol, DDM Třebíč, Vodní záchranná služba
ČČK, Oblastní Charita, HALAHOJ – studentský klub Katolického
gymnázia a další.

Občanské sdružení KADET mělo v roce 2015 celkem 126 členů (řádných i přidružených – členů kroužků). Podle stanov
stojí v čele sdružení rada, složená z předsedy sdružení, místopředsedy, hospodáře a zástupců jednotlivých základních
článků. Rada řídí sdružení v průběhu roku mezi valnými shromážděními.
Vedle rady je volen také revizor, který kontroluje hospodaření a další důležitá rozhodnutí rady a valného shromáždění.
Občanské sdružení KADET má jednoho placeného zaměstnance v ICM. Ostatní členové sdružení vykonávají veškerou
činnost jako dobrovolníci ve svém volném čase.

Občanské sdružení KADET je nestátní neziskovou organizací. Jeho činnost by nebyla možná bez dotací z nejrůznějších
grantů, které tvoří převážnou část jeho příjmů. Dalšími zdroji jsou pak členské příspěvky řádných členů sdružení,
poplatky přidružených členů a příjmy z vlastní činnosti (poplatky za letní tábory, startovné a vstupné na akce sdružení).
Finanční uzávěrka je přílohou výroční zprávy.

Nelze zde vyjmenovat všechny spolupracující organizace, firmy ani řadu dobrovolníků, kteří s námi během celého roku
spolupracovali, podíleli se na naší činnosti, pomohli nám nebo nám prostě vyšli vstříc. Byl by to dlouhý výčet a určitě by
se stalo, že bych na někoho zapomněl.
Rozhodně ale patří velký dík všem, kdo jakýmkoli způsobem přiložili ruku k dílu, byť nejsou členy sdružení a jejich pomoc
a spolupráce byla zcela nezištná. Díky tedy patří jak poskytovatelům dotací, tak firmám, ale především dobrovolníkům a
rodičům našich členů, kteří nám pravidelně pomáhají bez nároku na jakoukoli odměnu.
Bez vás všech bychom nemohli pro děti dělat to, co děláme.

Jan Burda
předseda sdružení

Rozvaha podle Přílohy č. 1
vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu
k 31.12.2015
( v celých tisících Kč )

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Občanské sdružení KADET
Františka Hrubína 753
Třebíč 1
674 01

IČO
Účetní jednotka doručí:

26639904

1 x příslušnému fin. orgánu

Označení

AKTIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

A.

Dlouhodobý majetek celkem

1

I.

Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

2

II.

Dlouhodobý hmotný majetek celkem

3

III.

Dlouhodobý finanční majetek celkem

4

IV.

Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

5

B.

Krátkodobý majetek celkem

I.

Zásoby celkem

II.

Stav k posled. dni
účetního období

1

2
39

89

39

89

6

541

275

7

219

195

Pohledávky celkem

8

200

41

III.

Krátkodobý finanční majetek celkem

9

121

39

IV.

Jiná aktiva celkem

10

1

Aktiva celkem

11

580

Označení

PASIVA

a

b

číslo Stav k prvnímu dni
řádku účetního období
c

364
Stav k posled. dni
účetního období

3

4

A.

Vlastní zdroje celkem

12

205

-34

I.

Jmění celkem

13

31

31

II.

Výsledek hospodaření celkem

14

174

-65

B.

Cizí zdroje celkem

15

375

398

I.

Rezervy celkem

16

II.

Dlouhodobé závazky celkem

17

III.

Krátkodobé závazky celkem

18

375

398

IV.

Jiná pasiva celkem

19

Pasiva celkem

20

580

364

Sestaveno dne:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

31.12.2015

Právní forma účetní jednotky

Předmět podnikání

Pozn.:

Výkaz zisku a ztráty
podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 504/2002 Sb

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU
k 31.12.2015
( v celých tisících Kč )

Název a sídlo účetní jednotky

Občanské sdružení KADET
Františka Hrubína 753
Třebíč 1
674 01

IČO
Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

26639904

Činnosti
Označení

Číslo
řádku

Název ukazatele

Hlavní

Hospodářská

Celkem

5

6

7

Náklady

1

I.

Spotřebované nákupy celkem

2

470

470

II.

Služby celkem

3

427

427

III.

Osobní náklady celkem

4

342

342

IV.

Daně a poplatky celkem

5

V.

Ostatní náklady celkem

6

166

166

92

92

1 497

1 497

262

262

129

129

A.

VI.

Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem

7

VII.

Poskytnuté příspěvky celkem

8

VIII.

Daň z příjmů celkem

9

Náklady celkem

10

Výnosy

11

I.

Tržby za vlastní výkony a zboží celkem

12

II.

Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem

13

III.

Aktivace celkem

14

IV.

Ostatní výnosy celkem

15

V.

16

VI.

Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a
opravných položek celkem
Přijaté příspěvky celkem

17

64

64

VII.

Provozní dotace celkem

18

803

803

Výnosy celkem

19

1 258

1 258

C.

Výsledek hospodaření před zdaněním

20

-239

-239

D.

Výsledek hospodaření po zdanění

21

-239

-239

B.

Sestaveno dne:

31.12.2015

Právní forma účetní jednotky

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání

Pozn.:

