eský hudební tábor mládeže
obecn prosp šná spole nost
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Poslání
Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže rozvíjí um lecké vzd lání d tí
a mládeže formou mezinárodních hudebních kurz s názvem eský hudební tábor mládeže
( HTM) - Czech Music Camp for Youth (C.M.C.Y.) a St edoevropské symfonické orchestry
mládeže – Central European Youth Symphony Orchestras (CEYSO) a poskytuje um lecky a
humanitn zam enou zájmovou innost pro d ti a mládež s názvem Centrum volného asu.

Správní rada
P edseda

lenové

Mgr. Zde ka Matoušková
pedagogický pracovník
Pedagogicko-psychologická poradna Pardubice
Stanislav Fichtner
invalidní d chodce

do 20.10.2004

Martina Tobiášková
invalidní d chodkyn

Dozor í rada
P edseda
lenové

Vladislava Barešová
soukromá podnikatelka
Jitka Špa ková
v domácnosti
Simona Vojt chová
prodava ka
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Úvod
Vážení p átelé,
je mým velkým pot šením, že vám mohu p edložit naši šestou výro ní zprávu, v níž je
uvedena celá ada úsp ch , kterých naše obecn prosp šná spole nost dosáhla v roce 2004.
Rozší ení innosti, zlepšení hospoda ení a postupné zkvalit ování zázemí jsou d kazem dobré
práce našich zam stnanc a dobrovolník . Jsem ráda, že jim osud naší mladé generace není
lhostejný a snaží se ji nasm rovat k hodnotnému trávení volného asu. V ím, že tím
pozitivn ovliv ují i budoucnost celé ob anské spole nosti.

Mgr. Zde ka Matoušková, v. r.
p edsedkyn správní rady
eský hudební tábor mládeže o.p.s.

Vážení p átelé,
v roce 2004 se nám poda ilo dosáhnout ady významných úsp ch . Zahájili jsme projekt
St edoevropských symfonických orchestr mládeže, uspo ádali jsme 8. ro ník eského
hudebního tábora mládeže s v bec nejpo etn jší mezinárodní ú astí v celé naší historii.
Významn jsme rozší ili innost Centra volného asu otev ením dalšího oboru – tane ní a
pohybové výchovy. Díky rostoucímu zájmu o naše kurzy a díky finan ní podpo e ve ejných i
soukromých institucí se nám poda ilo rekonstruovat koncertní pódium a stabilizovat naše
hospoda ení, které poprvé v historii spole nosti skon ilo p ebytkem. V ím, že to nebyla
pouze shoda š astných náhod, ale že budeme i v dalších letech schopni vylepšovat zázemí pro
širokou nabídku našich kurz .

Ing. Josef Kuši ka, v. r.
editel spole nosti
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
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Filozofie spole nosti
Hlavním smyslem innosti obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže je
ešení problematiky volného asu d tí a mládeže ve v ku od 8 do 19 let v dob prázdnin a v
pr b hu školního roku. Formou letních mezinárodních hudebních kurz a zájmové innosti
organizované v pr b hu školního roku se snažíme vést d ti a mládež k hodnotnému využívání
volného asu, což nepochybn p ispívá k prevenci sociáln patologických jev jako nap .
drogy, alkohol, kou ení, vandalismus apod.
Hlavním cílem letních mezinárodních kurz
eský hudební tábor mládeže je dát d tem a
mládeži p íležitost hrát ve velkých symfonických orchestrech, souboru zobcových fléten, v
oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zam ují na souhru. Krom hudebních obor
nabízíme d tem uplatn ní v oboru anglické divadlo, kde probíhá intenzivní výuka angli tiny
zábavnou formou a d ti navíc získají zkušenosti i z oblasti divadelního um ní.
Ú astníci kurz mají možnost zm it sv j um se svými vrstevníky ze zahrani í a zdokonalit se
v cizím jazyce. eský hudební tábor mládeže prosazuje myšlenku mezinárodního porozum ní
prost ednictvím univerzálního jazyka, kterým je hudba.
Voln navazující St edoevropské symfonické orchestry mládeže jsou ur eny absolvent m
eského hudebního tábora mládeže od 8 do 25 let a probíhají formou víkendových
soust ed ní v pr b hu školního roku. Smyslem t chto kurz je další rozši ování hudebního
vzd lání hrou v symfonických orchestrech.
Centrum volného asu poskytuje v pr b hu školního roku p evážn um lecky a humanitn
zam enou zájmovou innost d tem a mládeži ve v ku od 6 do 16 let v oborech: výtvarná
výchova, dramatická výchova, klavír, zobcová flétna, kytara, po íta e, základy angli tiny,
tane ní a pohybová výchova.
Organiza ní schéma HTM o.p.s.
Správní rada
Mgr. Zde ka Matoušková
Ing. Josef Kuši ka
editel spole nosti

HTM
hlavní vedoucí
vedoucí dne (OVUK)
dozory
oddíloví vedoucí

hlavní zdravotník

zdravotní asistent

HTM
vedoucí programu

HTM
vedoucí obor

jevištní technici

u itelé
asistenti sekcí

hospodá

kuchyn

prodej, sklad

Centrum volného asu
vedoucí CV

CEYSO
vedoucí kurzu

prodejci

technický personál

eský hudební tábor mládeže - Czech Music Camp for Youth
eský hudební tábor mládeže 2004 se po tvrté konal ve dvou b zích.
První b h tábora probíhal v rekrea ním za ízení Radost v Horním Jelení od pátku 23.
ervence do ned le 1. srpna 2004 za ú asti 125 student od 8 do 19 let: z eské republiky
(107 student ), Slovenska (4), N mecka (2), Chorvatska (4), Turecka (1) a USA (7).
Po 10 dní se zdokonalovali ve h e v symfonickém orchestru, v odd lení klavírní souhry, harfy
a anglického divadla.
Dirigentem symfonického orchestru tvo eným 83 studenty se podruhé stal Prof. Douglas
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Scripps, emeritní profesor hudby z Alma College ve
stát Michigan v USA. Pro studenty si op t p ipravil
náro ný program, kam za adil i oblíbené melodie
z filmu Pán prsten .
V klavírním odd lení s 18 studenty se poprvé
p edstavila Mgr. Lucie Kaucká, která vyu uje hru na
klavír na Univerzit Palackého v Olomouci. Obor se
zam il na souhru více nástroj a nez stalo pouze u
klavíru. Ve volném ase mezi zkoušením studenti
nacvi ili symfonii pro Horní Jelení, která je napsána pro
indonéský lidový nástroj angklung, vyrobený
z bambusu. Tuto skladbu složil b hem pobytu v tábo e
student klavírního odd lení Tomáš Kubín. Po tvrté se
tábora zú astnil nevidomý student Pavel Diblík z Holic.
Výuka klavírního oboru probíhala v u ebnách Základní školy v Horním Jelení.
Odd lení harfy se 3 studentkami vedla již pot etí Mgr. Hana Müllerová – Jouzová, která
vyu uje harfu na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze a hraje v Symfonickém orchestru hlavního
m sta Prahy FOK.
tvrtou sezónu v ele odd lení anglického divadla absolvovala paní Deidre Onishi z USA.
Tentokrát se do jejího oboru p ihlásil rekodní po et 21 student .
Druhého b hu tábora, který se konal od pátku 6. srpna do ned le 15. srpna se zú astnili 103
studenti: z eské republiky (88), Slovenska (2), Polska (4), N mecka (3), Chorvatska (2) a
USA (4).
Studenti 2. b hu se zapsali do t chto obor : symfonický dechový orchestr, soubor zobcových
fléten, klavírní souhra , anglické divadlo a harfa.
Symfonický dechový orchestr vedl již pot etí emeritní profesor hudby Kenneth G. Bloomquist
z USA, který dlouhá léta p sobil na Michiganské státní univerzit . Jako dirigent a odborný
poradce v oblasti symfonických dechových orchestr p sobí v ad zemí. Na 57 student
tohoto oboru ekal velmi náro ný program. B hem desetidenního pobytu absolvovali p t
vystoupení. První p išlo na adu již po dvou dnech, kdy spole n vystoupili s prod kanem
pražské Akademie múzických um ní, houslistou Ji ím Tomáškem. Na záv r tábora vystoupili
se slavným eským klavíristou Lukášem Vondrá kem, který v tábo e letos poprvé p sobil
jako asistent klavírního oboru. Zlatým h ebem koncertního programu bylo spole né
nastudování 1. v ty klavírního koncertu a moll Edvarda Griega.
Soubor zobcových fléten, kam se p ihlásilo 10 student vedla poprvé Eva Paulí ková, dipl.
um, která p sobí na Základní um lecké škole v eské Líp .. Nebyla to však zdaleka její úplná
premiéra v našem tábo e, nebo n kolik p edchozích sezón v HTM zobcovou flétnu
vyu ovala. Moderní pojetí souhry v tomto souboru se student m velmi líbilo.
V harfovém odd lení, kam se p ihlásila jedna studentka, p sobila poprvé jako pedagog
studentka pražské konzervato e Klára Nováková, která se v roce 1998 v HTM v bec poprvé
dotkla harfy. B hem kurzu se rozhodn nenudila, protože spousta student má velký zájem
vyzkoušet si hru na harfu v rámci volitelného oboru.
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Klavírní obor, který se stejn jako v prvním b hu
zam il na souhru vedl Mgr. Ji í Vondrá ek, který
vyu uje hru na klavír na Pedagogické fakult
Univerzity Hradec Králové. S vedením oboru
s celkem 18 studenty mu pomáhala jeho manželka
Libuše a syn Lukáš.
Anglické divadlo poprvé vedla Ameri anka Pamela
Becker, která p sobí jako u itelka angli tiny na
Jazykové škole v Brn . Jinak se v nuje hudb , hraje
na housle a violu a n kolik let pracovala jako
editelka
chicagského
mládežnického
symfonického orchestru. Do jejího oboru se
p ihlásilo 17 student , kterým se její výuka velmi
líbila.
V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví
vedoucí pod vedením Mgr. Marie echové, ve
druhém b hu tuto pozici poprvé zastávala Mgr. Ivana Peichlová.
Oddíloví vedoucí jsou p ednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu a na základ
výb rového ízení. V tšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších
odborných školách nebo konzervato ích. Každý oddílový vedoucí pe uje o skupinu p ibližn
10 student , organizuje pro n rekrea ní aktivity a pomáhá u itel m p i výuce v hudebních
sekcích. Na zdravotní stav student bedliv dohlížela paní Martina Tobiášková. Pomáhala jí
sle na Darina Hamdanová.
Osmý ro ník eského hudebního tábora mládeže se mohl uskute nit díky finan ní podpo e
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R, Pardubického
kraje, obce Horní Jelení a dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob.
rok
po et ú astník

1997
46

1998
85

1999
130

2000
171

2001
225

2002
232

2003
247

2004
228

Centrum volného asu
V roce 2004 probíhala v Základní škole Horní Jelení innost Centra volného asu (CV ),
která byla rozd lena na jarní a podzimní ást.
innost v jarním období plynule navázala na rok 2003, kdy Centrum volného asu
navšt vovalo celkem 49 žák v t chto oborech: zobcová flétna, kytara, anglická konverzace,
základy angli tiny, výtvarný, dramatický, klavírní a po íta ový kroužek.
Koncem dubna 2004 se poda ilo uspo ádat výstavu prací žák výtvarného oboru. Ve tvrtek
20. kv tna prob hlo v hornojelenském kin vystoupení všech ostatních obor s výjimkou
klavíru, jehož záv re ný koncert se konal 17. ervna 2004. Další klavírní vystoupení a
divadelní p edstavení se uskute nilo 16. prosince 2004.
V podzimní ásti byl pro nedostatek zájemc zrušen obor anglická konverzace. Nejv tší
zájem vzbudilo otev ení kroužku tane ní a pohybové výchovy, kam se zapsalo 20 žák . Obor
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vedla Bc. Petra Burcalová. Pro velký zájem byly rozší eny obory základy angli tiny a
dramatický kroužek.
Zájmové útvary navšt vovalo 50 žák . ada z nich byla p ihlášena ve více oborech. Výuku
zobcových fléten se 6 žákyn mi vedla absolventka pardubické konzervato e Lucie Šlegrová z
Ústí nad Orlicí, kterou na podzim vyst ídal student pardubické konzervato e Tomáš Krej a,
který po celý rok vedl kytarový obor se 6 žáky.
Výtvarný obor navšt vovalo 12 d tí. Vedla jej paní Alena Ka kovská. innost kroužku byla
kv li malé kapacit výtvarné dílny rozd lena na 2 skupiny.
Do dramatického kroužku pod
vedením studentky pedagogické
fakulty Terezy Va kové docházelo
celkem 15 d tí. Obor byl na podzim
rozd len, avšak spíše z d vodu
rozdílné náro nosti jednotlivých
projekt . Starší žáci v kroužku
nazvaném Divadlo piln nacvi ovali
divadelní hry, zatímco ti mladší se
v Dramatickém kroužku u ili formou
zábavných her lepšímu p ednesu,
výslovnosti a pohybu.
Obor základy angli tiny, který vedla
Mgr. Helena Va ková, byl rovn ž rozd len na 2 skupiny kv li velkému zájmu d tí z 1. t ídy,
které tak mohly plynule navázat na výuku z mate ské školy. Druháci a t e áci se již mohli
piln p ipravovat na povinnou angli tinu, která je eká ve 4. t íd . Do oboru bylo zapsáno
celkem 18 žák .
Obor po íta e pro 1. stupe se 16 p ihlášenými žáky vyu oval Ing. Josef Kuši ka. Také zde
bylo nutné d ti rozd lit na 2 skupiny podle zkušeností práce s po íta em, a to kv li velkému
zájmu d tí a kapacit po íta ové u ebny.
Výuka klavírního oboru probíhala pod vedením studentky pardubické konzervato e Petry
Ž árské. Obor navšt vovali 3 žáci.
V lét se poda ilo uspo ádat p ím stský tábor Centra volného asu pro d ti z Horního Jelení a
okolí. Zú astnilo se jej 9 d tí, kterým se v novaly vedoucí Marta Bryndová a Klára
Kohoutková. P ím stský tábor trval od 2.8. do 5.8.2004 a zam il se pouze na sportovní
innost.
Ro ní výnos z této innosti inil 85.000,- K . P ímé náklady na mzdy, materiál a cestovní
náhrady dosáhly 100.094,- K . V roce 2004 podpo ilo innost Centra volného asu v Horním
Jelení Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy R. Díky této finan ní podpo e jsme
mohli udržet ceny kurz na p ijatelné úrovni, aby byly dostupné i d tem ze sociáln slabších
rodin.
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St edoevropské symfonické orchestry mládeže
Od soboty 4. zá í 2004 za ala probíhat
v rekrea ním za ízení Radost v Horním
Jelení
jednodenní
soust ed ní
symfonických orchestr pod názvem
St edoevropské symfonické orchestry
mládeže. Kurzy probíhaly vždy první
dv soboty v m síci od zá í do listopadu
st ídav pro symfonický orchestr a pro
symfonický dechový orchestr. Ob
hudební t lesa ídil pan profesor
Douglas Scripps z USA. Kurz
symfonického orchestru se zú astnilo
38 ú astník a dechových kurz 17 hudebník . Ú astníci strávili hrou v orchestru p i každém
setkání tém 5 hodin. Na záv r každého setkání prob hl krátký koncert z toho, co se ú astníci
b hem dne nau ili.
P ímé náklady na kurzy dosáhly 8.694 K a výnosy se pohybovaly ve výši 8.519,- K .
Po zimní p estávce budou soust ed ní pokra ovat na ja e v roce 2005.

Prodej upomínkových p edm t
(dopl ková innost)

V roce 2004 byly nakoupeny modré mikiny s lemem, které dodal místní podnikatel Tran Anh
Tuan. Naše spole nost zajistila také potisk 15 ks tri ek se znakem Horního Jelení. Ve
spolupráci s rekrea ním za ízením Radost byly uvedeny do prodeje nové pohlednice tábora.
Studenti HTM m li op t možnost zakoupit si suvenýry z pr b hu 8. ro níku HTM
v podob fotografií soubor a CD s nahrávkou záv re ných koncert . Studenti HTM m li
poprvé možnost objednat si CD s fotografiemi z pr b hu celého ro níku tábora. Klasické
barevné fotografie skupin nám již pot etí zhotovila sle na Kate ina Teplá z Pardubic.
Nahrávky na CD op t zhotovil pan Václav Vlachý z Hradce Králové.
V roce 2004 pokra oval propad prodeje, který klesl proti p edchozímu období o 18 % na
42.000,- K . Zisk z prodeje upomínkových p edm t ve srovnání s rokem 2003 poklesl z
11.000,- K na necelé 4.000,- K .

Program podpory mladých hudebník
Hra ve velkých orchestrech má blahodárný vliv na fyzický a psychický vývoj mladého
lov ka. U í jej týmové práci a naslouchání druhým. Naše kurzy motivují mladé hudebníky
k dalšímu rozvoji talentu a hodnotnému využívání volného asu. P edstavují tak vhodné
dopln ní výuky v hudebních školách, které se v tšinou zam ují na sólovou nebo komorní
hru. Hra na dechové nástroje (symfonický dechový orchestr, soubor zobcových fléten) navíc
p ízniv p sobí na dýchací cesty. Na všechny naše ú astníky p ízniv p sobí pobyt na
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zdravém vzduchu v krásném prost edí les u Horního Jelení na rozhraní Pardubického a
Královéhradeckého kraje.
V tšina letních tábor je ur ena d tem do 15 let. Pro mládež nad 15 let je ur eno jen velmi
málo letních volno asových aktivit. V ková skupina 15 – 19 let je nejvíce ohrožena
alkoholismem, kou ením a toxikomániemi. eský hudební tábor mládeže je ur en pro d ti a
mládež až do 19 let, navíc probíhá formou víkendových soust ed ní i v pr b hu školního
roku. Dodržováním p ísného ádu p i našich kurzech se snažíme preventivn p sobit na d ti a
mládež, kterým chceme ukázat mnohem ušlechtilejší zp sob trávení volného asu.
Mnoho mladých lidí se p estává
v novat h e na hudební nástroj práv
kolem 15. roku p i ukon ení základní
školní docházky. Smyslem našich kurz
je motivovat tuto ohroženou v kovou
skupinu k pokra ování hry na hudební
nástroj.
Hudba však nepat í mezi levné koní ky,
tudíž nedostatek finan ních prost edk
asto brání kvalitnímu napln ní volného
asu d tí. eský hudební tábor mládeže
o.p.s. se snaží umožnit ú ast na kurzech
i d tem ze sociáln slabších rodin formou slev z ceny kurzu. Tyto slevy mohou být
poskytovány jen díky zájmu sponzor , proto jsme se rozhodli otev ít Program podpory
mladých eských hudebník .
P isp t m že skute n každý, komu není lhostejný osud eské vážné hudby a výchova
mládeže v duchu kulturních tradic. Každý dar je pe liv zaznamenán. eští studenti, kte í
splní podmínky pro poskytnutí slevy, obdrží s rozhodnutím i jméno dárce, který p isp l.
Obdarované studenty motivujeme, aby napsali krátké pod kování sponzor m. asto se stává,
že na adresu tábora dorazí i roztomilé d tské kresby jako výraz pod kování dárc m.
Každý rok od nás dárci obdrží p ehled o erpání finan ních prost edk z jejich fondu.
P isp t mohou fyzické i právnické osoby. Ten, kdo si p eje z stat v anonymit , m že navštívit
koncerty HTM, dobrovolné vstupné je v plné výši v nováno práv na podporu našeho
programu.
V roce 2004 do Programu podpory mladých hudebník p isp li:
Jürgen Sasse (SRN)
Marie Toušková
Petr Tupec
HUCK CZ s.r.o. (Ing. Pavel Krná ) Peter Swoboda (SRN)
MVDr. Jan Žabka
Díky našim dárc m se poda ilo shromáždit celkem 5.600,- K . Poskytnuto bylo celkem 19
slev v celkové výši 23.376,- K . V Programu bylo ke konci roku 2004 shromážd no
44.025,40 K . Všem dárc m srde n d kujeme. Vaší podpory si velice vážíme.
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Propagace innosti
eský hudební tábor mládeže 2004 byl podruhé propagován formou barevného tišt ného
letáku. Zelený leták, na jehož zhotovení se podílel správce našich
internetových stránek Petr Matyáš, byl vytišt n v eské i anglické
verzi. Krom letáku byl vytišt n tradi ní prospekt s informacemi o
jednotlivých oborech. V esku byly letní kurzy p ímo
propagovány na základních um leckých školách, na internetovém
portálu prázdninových pobyt (www.borovice.cz), v novinách
Prague Post a katalogu Muzikontakt.
Zahrani ní prezentace sm ovala do základních um leckých škol
na Slovensku, do hudebních škol v N mecku, Rakousku, Dánsku,
Holandsku, Polsku a Francii. V USA obstarávala inzerci
v odborných hudebních asopisech Dr. Marcela Faflak. Prospekty
a letáky byly rozeslány také na eská velvyslanectví a eská
centra v zahrani í a zahrani ní zastupitelské ú ady v eské republice.
Stále v tšího významu nabývala prezentace kurz na internetových stránkách, a to jak pro
eské a slovenské ú astníky (http://chtm.zde.cz), tak i pro zahrani ní (http://cmcy.virt.cz). Pro
tyto ú ely byl využíván portál www.volny.cz. Na podzim roku 2004 byly do provozu uvedeny
nové stránky www.chtm.cz registrované u spole nosti Miton CZ s.r.o. Nové stránky umožní
umístit více informací o našich kurzech.
P i po ádání eského hudebního tábora mládeže 2004 byly pro návšt vníky koncert
p ipraveny tišt né programy s uvedením jmen sponzor . Mediálními partnery akce se staly
eský rozhlas Pardubice a Pardubické noviny. eský rozhlas odvysílal rozhovor s editelem
tábora Ing. Josefem Kuši kou a n kolik reportáží z pr b hu tábora. Deníky Pardubické
noviny, Mladá fronta DNES a Právo p inášely rovn ž lánky a reportáže z pr b hu akce.
Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním
zpravodaji Jelenské listy.
V místním zpravodaji prob hla také krátká zmínka o St edoevropských symfonických
orchestrech mládeže. Projekt je však teprve na po átku, v tší pozornost mu bude v nována
v p íštích letech.

Zasedání správní rady v roce 2004
Správní rada zasedala v roce 2004 celkem ty ikrát.
Na první mimo ádné sch zi dne 5.3.2004 byla schválena zm na druhu obecn prosp šných
služeb. Tato sch ze byla svolána na výzvu rejst íkového soudu pro lepší specifikaci obecn
prosp šných služeb u nových kurz s názvem St edoevropské symfonické orchestry mládeže.
P i druhé sch zi správní rady dne 18.3.2004 byla schválena ú etní záv rka za rok 2003 i
zp sob vypo ádání vzniklé ztráty snížením základního jm ní na 578.000,- K . Bylo schváleno
poskytnutí slev student m HTM, po ádání p ím stského tábora Centra volného asu. Byla
projednána možnost výstavby venkovního pódia.
T etí sch ze správní rady se uskute nila 27.5.2004. Byla schválena výro ní zpráva obecn
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prosp šné spole nosti za rok 2003, slevy pro studenty HTM, nový ceník zboží a služeb.
Byly projednány a schváleny nové podmínky pro poskytování služeb Centra volného asu a
rozhodnuto o snížení hodinové odm ny vedoucích Centra volného asu ze 130,- K /hod. na
110,- K /hod.
Na sch zi dne 20.10.2004 prob hlo hodnocení 8. ro níku HTM a za aly organiza ní
p ípravy na další sezónu. Místop edseda správní rady Stanislav Fichtner rezignoval na svou
funkci ze zdravotních d vod . Byly schváleny zm ny v ceníku zboží a služeb. Správní rada
prodloužila funk ní období Martin Tobiáškové do 28.2.2006, projednala postup vým ny
plachty na hale a nát r kovové konstrukce haly. Zárove bylo schváleno po ádání
p ím stského tábora CV v roce 2005 i p edb žný zám r na opravu harfy.

Platné zn ní zakládací listiny ke 31.12.2004
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
P íloha zápisu ze zasedání správní rady obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže, konaného
dne 5.3.2004 v 9:00 na Obecním ú ad v Horním Jelení, kterým se m ní obsah zakládací listiny obecn
prosp šné spole nosti schválené správní radou obecn prosp šné spole nosti dne 11.12.2003 v rekrea ním
za ízení Radost v Horním Jelení.----------------------------------------------------------------------------------------------Zakládací listina obecn prosp šné spole nosti, jež se zakládá podle zákona íslo 248/95 Sb. o obecn
prosp šných spole nostech, je tohoto zn ní:--------------------------------------------------------------------------------1.

Zakladatel: obecn prosp šná spole nost je založena transformací dosavadní nadace " eský hudební tábor
mládeže" se sídlem Kolá ského 390, 533 74 Horní Jelení, na základ rozhodnutí jejího statutárního orgánu.--

2.

Název a sídlo obecn prosp šné spole nosti: eský hudební tábor mládeže o.p.s. se sídlem Horní Jelení,
Kolá ského 390, PS 533 74.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Druh obecn prosp šných služeb:----------------------------------------------------------------------------------------a) rozvoj um leckého vzd lání d tí a mládeže formou letních mezinárodních hudebních kurz s názvem
eský hudební tábor mládeže (zkratka HTM) - Czech Music Camp for Youth (zkratka C.M.C.Y.).--------b) um lecky a humanitn zam ená zájmová innost pro d ti a mládež s názvem Centrum volného asu.---c) kurzy symfonické hudby pro mládež s názvem St edoevropské symfonické orchestry mládeže – Central
European Youth Symphony Orchestras (zkratka CEYSO).-----------------------------------------------------------

4.

Podmínky pro poskytování obecn prosp šných služeb:
a) Letních mezinárodních hudebních kurz se mohou zú astnit studenti od 8 do 19 let, kte í splní podmínku
pro p ijetí: minimáln dva dokon ené roky studia na zapsaný hudební nástroj nebo v daném um leckém
oboru. Studenti budou p ijímáni podle po adí došlých p ihlášek až do kapacitního napln ní kurzu. Služby
jsou poskytovány za úplatu podle ceníku schváleného správní radou.-----------------------------------------------b) Centrum volného asu poskytuje um lecky a humanitn zam enou zájmovou innost pro d ti a mládež
od 6 do 16 let. Studenti budou p ijímáni do nabízených obor podle po adí došlých p ihlášek. Služby jsou
poskytovány za úplatu podle ceníku schváleného správní radou.-----------------------------------------------------c) leny mládežnických symfonických t les se mohou stát ú astníci uplynulých ro ník eského hudebního
tábora mládeže ve v kovém rozmezí 8 - 25 let. lenové symfonických t les budou p ijímáni podle po adí
došlých p ihlášek až do kapacitního napln ní orchestr . lenové hradí ro ní lenský poplatek podle ceníku
schváleného správní radou.--------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Statutárním orgánem je správní rada.----------------------------------------------------------------------------lenové správní rady:------------------------------------------------------------------------------------------------------a) paní Mgr. Zde ka Matoušková, r. . 55.55.15/2702, bytem Horní Jelení, Hálkova 422,----------------------b) pan Stanislav Fichtner, r. . 75.04.30/3301, bytem Holice, Hradecká 58, --------------------------------------c) paní Martina Tobiášková, r. . 65.54.10/0905, bytem Horní Jelení, Dukelská 157.------------------------------
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6.

Zp sob jednání správní rady: V b žných záležitostech jedná jménem obecn prosp šné spole nosti každý
len správní rady samostatn a za obecn prosp šnou spole nost se podepisuje tak, že k napsanému nebo
vytišt nému názvu obecn prosp šné spole nosti p ipojí sv j podpis.---------------------------------------------V p ípad , že jde o dispozici s majetkem obecn prosp šné spole nosti, jehož hodnota p esahuje 20.000,- K
nebo o uzavírání smluv s pln ním nad 20.000,- K , jednají jménem obecn prosp šné spole nosti vždy dva
lenové správní rady spole n a za obecn prosp šnou spole nost se podepisují tak, že k napsanému nebo
vytišt nému názvu obecn prosp šné spole nosti p ipojí oba sv j podpis.------------------------------------------

7.

Kontrolním orgánem je dozor í rada.-----------------------------------------------------------------------------lenové dozor í rady:-----------------------------------------------------------------------------------------------------a) paní Simona Vojt chová, r. . 74.54.19/3703, bytem Horní Jelení, Nerudova 618, ---------------------------b) paní Vladislava Barešová, r. . 63.58.29/0565, bytem Holice, Holubova 46,-----------------------------------c) paní Jitka Špa ková, r. . 67.55.13/0382, bytem Horní Jelení, Nová 571.----------------------------------------

8.

Majetkový vklad zakládané obecn prosp šné spole nosti je tvo en majetkem p vodní nadace eský
hudební tábor mládeže se sídlem Kolá ského 390, 533 74 Horní Jelení, který ke dni založení iní 416.640,K , slovy ty ista šestnáct tisíc šestset ty icet korun eských.--------------------------------------------------------

9.

Výro ní zpráva bude vystavena v sídle obecn prosp šné spole nosti k nahlédnutí v ú edních hodinách.------

10. Uvedený druh obecn prosp šných služeb m že být podle usnesení orgán obecn prosp šné spole nosti
dopln n o další služby, které budou odpovídat celkové filozofii spole nosti.--------------------------------------11. Pravidla pro zacházení s majetkem: O nákupu a prodeji majetku rozhoduje správní rada hlasováním.
Rozhodující je nadpolovi ní v tšina.-------------------------------------------------------------------------------------12. P i zániku spole nosti se likvida ní z statek p evede na ú et Obecního ú adu v Horním Jelení za ú elem
využití pro financování kultury a školství v obci.-----------------------------------------------------------------------Toto platné úplné zn ní zakládací listiny bylo dv ma leny stávající správní rady p e teno, jimi schváleno a na
d kaz souhlasu podepsáno.------------------------------------------------------------------------------------------------------eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Mgr. Zde ka Matoušková, v.r.

Martina Tobiášková, v.r.

V Horním Jelení dne pátého b ezna roku dvatisíce ty i

Kontrolní innost v roce 2004
Dozor í rada zasedala v roce 2004 t ikrát.
Na první sch zi dne 25.3.2004 byla schválena revizní zpráva a navržen postup k odstran ní
drobných nedostatk zjišt ných p i kontrole hospoda ení. Dozor í rada odsouhlasila ú etní
záv rku za rok 2003. Dozor í rada doporu ila editeli spole nosti kontaktovat sponzory se
žádostí o podporu a schválila zp sob ú tování storno poplatku p i zrušení ú asti v HTM.
Další sch ze dne 12.5.2004 neshledala žádné nedostatky na p edložené výro ní zpráv za rok
2004. Dozor í rada se vyslovila pro zachování stávajících cen služeb centra volného asu,
snížení hodinové odm ny vedoucím ze 130,- K na 110,- K a použít ušet ené peníze na
nákup u ebních pom cek. Bez p ipomínek vzala rada na v domí slevy poskytované
student m HTM a upozornila na zm nu místního poplatku z ubytovací kapacity.
Na poslední sch zi v roce 2004 konané dne 19.10.2004 byla Vladislava Barešová zvolena
p edsedkyní dozor í rady na další funk ní období do 5.11.2007. Dozor í rada uložila editeli
spole nosti zahájení p íprav na 10. výro í založení spole nosti. Byla jmenována komise pro
kontrolu hospoda ení spole nosti za rok 2004.
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Budoucí rozvoj
Nejv tší majetkovou investicí v roce 2004 byla vým na d evot ískového pódia za pódium
s ocelovou konstrukcí v cen 110.000,- K . Povrch byl pokryt kvalitn jší p ekližkou
s hydrofóbním nát rem. P vodní pódium již bylo v havarijním stavu a p i v tším zatížení
hrozilo jeho z ícení. Vým na byla nutná. Zárove bylo hledišt vysypáno pískem. Pro
zkoušky nástrojových sekcí byly po ízeny dva zahradní altány v celkové cen 3.000,- K .
Do koncertní haly však za alo zatékat, a tak p ed za átkem 9. sezóny tábora bude nutné
provést vým nu plachty na hale. V tší opravu bude nutn vyžadovat harfa. P i p íznivém
vývoji rozpo tu bychom cht li po ídit menší irskou harfu pro výuku za áte ník v cen asi
50.000,- K . Zárove pokra ují p ípravy na vybudování koncertního pódia pro 300 osob
v t sném sousedství stávající koncertní haly, která se zm ní na p ípravnu a náhradní koncertní
prostor pro p ípad deštivého po así. Mezi starým a novým jevišt m bude vybudována
spojovací rampa a koncertní hala bude osazena spojovacími dve mi.
V horizontu 5 - 10 let uvažujeme na pozemcích ve vlastnictví HTM s výstavbou zd ných
zkušeben pro klavíry a harfu a baletního sálu.
St edoevropské symfonické orchestry mládeže by m ly u p íležitosti 10. výro í založení
spole nosti doplnit Sv tové orchestry eské mládeže, kterých se krom eských student
ú astní také zahrani ní ú astníci eského p vodu. V dalších letech uvažujeme také o kurzu
symfonické hudby pro rodi e našich student .
V Centru volného asu o ekáváme další rozší ení nabídky obor o fotografický kroužek,
výuku hry na housle a obnovení p veckého sboru.
V dopl kové innosti budeme hledat další možnosti rozší ení sortimentu suvenýr , zejména
pohlednic. P edpokládáme dosažení zisku, který pom že krýt ztrátu hlavní innosti.
Naše obecn prosp šná spole nost plánuje do budoucna využít pro financování investic i
provozní innosti využít dotace ze strukturálních fond Evropské unie.
Plán p íjm pro rok 2005 dle odhadu
tržby z prodeje služeb
1 084 000 K
dary a dotace
680 000 K
tržba z prodeje zboží
90 000 K
úroky
2 000 K
Celkem

1 856 000 K

Plán výdaj pro rok 2005 dle odhadu
pronájem RZ Radost
1 006 000 K
odm ny zam stnanc m v . odvod
282 000 K
služby
219 000 K
materiál
66 000 K
nákup zboží
70 000 K
po ízení majetku
220 000 K
Celkem
1 863 000 K

V ý s le d k y h o s p o d a e n í
H TM 1997 - 2004
(n a d a c e
H TM 1997 - 1998,
H T M o .p .s . 1 9 9 9 - 2 0 0 4 )
50000
0

26000

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003
-6 0 0 0

-5 0 0 0 0

-2 4 9 1 8

-4 5 0 7 1

-1 0 0 0 0 0

K

-8 2 7 8 7

-1 5 0 0 0 0
-2 0 0 0 0 0
-2 5 0 0 0 0
-3 0 0 0 0 0

-2 5 2 0 0 0

-2 6 4 6 6 0
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-2 7 9 0 0 0

2004

Finan ní zpráva
ROZVAHA k 31.12.2004
Aktiva (v tis. K )
Software
Oprávky k softwaru
Pozemky
Samostatné movité v ci
Oprávky k samostatným movitým
v cem
Materiál
Zboží
Poskytnuté zálohy
Odb ratelé
Pokladna
Ceniny
Bankovní ú ty
Aktiva celkem

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT
Výnosy (v tis. K )
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje zboží
Úroky
P ijaté p ísp vky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem

3
-3
150
652
- 347
6
47
25
1

Náklady (v tis. K )
Spot eba materiálu
Spot eba energie
Prodané zboží
Cestovné
Ostatní služby (pronájem RZ
Radost, poštovné, telefon,
pojišt ní, p eprava atd.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
Da z nemovitostí
Ostatní dan a poplatky
Kursové ztráty
Jiné ostatní náklady
Odpisy DNM a DHM
Náklady celkem
Výsledek hospoda ení p ed
zdan ním
Da z p íjm
Výsledek hospoda ení po
zdan ní

10
3
95
642

Pasiva (v tis. K )
Vlastní jm ní
Ú et hospodá ského výsledku
(zisk)
Neuhrazená ztráta minulých let
P ijaté zálohy
Zam stnanci
Závazky k institucím soc.
zabezpe ení
a zdravotního pojišt ní

Ostatní p ímé dan
Výdaje p íštích období

584
26
-6
12
12
4

1
9
642

Pasiva celkem

P o d íl n á k la d je d n o tliv ý c h in n o s tí n a c e lk o v ý c h
n á k la d e c h s p o le n o s ti v r o c e 2 0 0 4
prodej
3%

CV
7%

s p rá va
11%

HT M
78%

15

C E YS O
1%

932
43
2
233
295
1505

78
1
13
10
1087
171
36
1
9
13
9
51
1479
26
0
26

Hodnocení hospoda ení
Hospoda ení obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže za rok 2004 je
možné hodnotit jako dobré BEZ VÝHRAD.
Hospoda ení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skon ilo v roce 2004 p ebytkem ve
výši 26.080,- K . V bec poprvé v historii dosáhla naše obecn prosp šná spole nost kladného
výsledku hospoda ení, a to zejména díky získaným dar m, které inily 232.798,- K . Došlo
také k rozší ení innosti otev ením nových kurz St edoevropských symfonických orchestr
mládeže a k rozší ení innosti Centra volného asu, které pomohly stabilizovat hospoda ení
spole nosti. Menší pokles student letních hudebních kurz vyrovnal rekordní po et
zahrani ních ú astník , kte í díky nedotované cen kurzu p inesli další finan ní prost edky.
V porovnání s rokem 2003, kdy bylo dosaženo jen mírné ztráty ve výši 6.071,- K se jedná o
další dobrý výsledek hospoda ení. Kladn lze hodnotit, že se obecn prosp šné spole nosti
da í získávat dotace na provoz od ministerstev, krajské i místní samosprávy. V me, že tento
trend bude pokra ovat i v dalších letech. Jakékoliv investice i rozsáhlejší opravy však není
možné realizovat bez finan ní pomoci soukromých dárc . Naše obecná spole nost má to
št stí, že obdržela v tší ástku od zakladatele myšlenky eského hudebního tábora mládeže
Patera Waltera Marka z USA. Bez jeho pomoci by nebylo možné opravy uskute nit a
spole nost by elila vážným existen ním problém m. P ísp vky ostatních dárc jsou
v porovnání se zakladatelem tém zanedbatelné. Do budoucna se nelze se spoléhat na pomoc
jednoho dárce, a proto bude nutné zjistit možnosti financování ze strukturálních fond
Evropské unie.
V hlavní innosti byl dosažen p ebytek ve výši 22.130,- K . Zisk ve výši 3.950,- K vynesl
prodej upomínkových p edm t . Kv li zapo tení všech náklad a r stu DPH vzrostly p ímé
náklady p epo tené na 1 studenta HTM na 5.595,- K . Pr m rné p ímé náklady na 1
ú astníka Centra volného asu vzrostly v roce 2004 na ástku 1251,- K .
Z hlediska p íjm a výdaj skon il rok 2004 pouze slabým p ebytkem ve výši 2.564,- K , a to
zejména kv li poskytnutí zálohy na služby roku 2005. Celkové p íjmy dosáhly 1.579.683,- K
a celkové výdaje 1.577.119,- K .
Zlepšeným hospoda ením se v roce 2004 poda ilo zastavit pokles majetku spole nosti. Díky
novému pódiu vzrostl dlouhodobý majetek spole nosti o 14 % na 455.000,- K , krátkodobý
majetek poklesl o 9 % na 187.000,- K . Celkov se majetek spole nosti zvýšil tém o 7 % na
642.000,- K .
Dne 30.12.2004 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospoda ení spole nosti.
Inventarizaci provedla komise ve složení: Mgr. Zde ka Matoušková, Ing. Josef Kuši ka a Jitka
Špa ková. Inventární stav souhlasil se skute ností.
P i kontrole hospoda ení byly zjišt ny následující nedostatky: Chyb jící zápisy z provád ní
inventarizace pokladny v pr b hu kalendá ního roku. Dozor í rada uložila odstran ní t chto
nedostatk . Dozor í rada navrhuje zkoumat možnosti financování provozní innosti i investic
ze strukturálních fond Evropské unie.
Vladislava Barešová, v. r.
p edsedkyn dozor í rady
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Zam stnanci a dobrovolníci
Zam stnanci
eský hudební tábor mládeže o.p.s. rozší il v roce 2004 po et pracovních míst. Krom 1 stálého
pracovního místa existovalo v rámci Centra volného asu dalších 7 míst dle dohod o provedení práce a
dohod o pracovní innosti. editelem spole nosti byl v roce 2004 Ing. Josef Kuši ka, který
zodpovídal za organiza ní p ípravu kurz a administrativní innosti. V b eznu 2004 byla z ízena
pozice zástupkyn pro ízení Centra volného asu. Stala se jí Mgr. Dagmar Petrovajová. Zatím je tato
funkce vykonávána pouze na dohodu o provedení práce.
Ing. Josef Kuši ka absolvoval v roce 1999 Fakultu managementu Vysoké
školy ekonomické v Praze. Již v dob bakalá ského studia na Fakult
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice v roce 1996 založil nadaci eský
hudební tábor mládeže za ú elem po ádání mezinárodních hudebních kurz .
Tato nadace se v roce 1999 úsp šn transformovala na obecn prosp šnou
spole nost. P i práci využívá bohatých zkušeností, které získal pobytem
v tábo e Blue Lake Fine Arts Camp v letech 1992 – 1996. P i ízení
spole nosti úzce spolupracuje se zakladatelem myšlenky eského hudebního
tábora mládeže Paterem Walterem Markem, katolickým kn zem, eským
emigrantem, bývalým kaplanem z Litomyšle, který od roku 1951 žije trvale
v USA.
Na dohody o provedení práce / pracovní innosti byli v roce 2004 zam stnáni tito lekto i Centra
volného asu:
Bc. Petra Burcalová
Lucie Šlegrová
Alena Ka kovská
Mgr. Helena Va ková
Tomáš Krej a
Tereza Va ková
Mgr. Dagmar Petrovajová Petra Ž árská
Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže
Dobrovolné pracovníky tvo í p edevším technický personál a oddíloví vedoucí. ást dobrovolných
pracovník tvo í také zahrani ní u itelé, kte í u í bez nároku na honorá .
Technický personál se na projektu podílí p edevším v dob p íjezdu a odjezdu ú astník , pomáhá s
registrací, p j ováním uniforem, st hováním vybavení apod.
eský hudební tábor mládeže pomáhalo v roce 2004 zajiš ovat celkem 53 dobrovolných pracovník :
Vladislava Barešová
Mgr. Hana Jouzová
Deidre Onishi
Ji í Bartl
Mgr. Lucie Kaucká
Viktor Ornst
Jaroslava Bartlová
Michal Kašpárek
Eva Paulí ková, dipl. um.
Pamela Becker
Raymond King III
Mgr. Iva Peichlová
Marta Bryndová
Klára Kohoutková
Mgr. Dagmar Petrovajová
Kate ina Cibulková
Barbora K ová ková
David Rezits
Pavel apek
Radka Ková ová
Prof. Douglas Scripps
Mgr. Marie echová
Josef Kuši ka st.
Lukáš Schmiedt
Božena ervená
Božena Kuši ková
Jaromír Šabata
Karel ervený
Petr Lerch
Eva Škoudlínová
Lenka opjanová
Jitka Málková
Eva Šušlíková
Viktor Dekoj
Bc. Tereza Matlasová
Michal Tkadlec
Josef Ericsson
Mgr. Zde ka Matoušková
Martina Tobiášková
Milan Fogl
Mgr. Petr Matyáš
Mgr. Helena Va ková
Jaromír Fulnek
manželé Mina íkovi
Mgr. Ji í Vondrá ek
Linda Gregarová
Helena Mochanová, dipl. um. Libuše Vondrá ková
Darina Hamdanová
Blanka Musilová
Lukáš Vondrá ek
Dr. James Helton
Klára Nováková
Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskute nit. D kujeme!
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Pod kování
eský hudební tábor mládeže 2004 se uskute nil za finan ní podpory Ministerstva školství mládeže a
t lovýchovy R, Ministerstva kultury R, Pardubického kraje a obce Horní Jelení. Obecn prosp šná
spole nost eský hudební tábor mládeže dále d kuje sponzor m za poskytnutou materiální pomoc. V
roce 2004 jimi byli:
Tabák, videop j ovna Bukovská, Horní Jelení
Pavel Michali ka, Horní Jelení
BW stavitelství s.r.o., Hroch v Týnec
MUDr. Jaroslav Navrátil, Horní Jelení
SOB a.s. pobo ka Holice v .
Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun
Drogerie, papírnictví Ludmila Tupcová, Horní
Shop Petr, Horní Jelení
Jelení
Stanislav Formánek, Holice
Karel Polá ek, Horní Jelení
Darina Götzlová, Holice
Racio Holice
DIMPO Kost nice
Rekrea ní za ízení Radost, Horní Jelení
HUCK CZ s.r.o., Horní Jelení
Restaurace “Na K ižovatce”, Horní Jelení
H&P Music, Pardubice
Restaurace "U Pytláka", Horní Jelení
Jednota Pardubice, smíšené zboží Horní Jelení
Schöller zmrzlina a mražené výrobky s.r.o.
Dana Jehli ková Barto ová
Ve erka Lumír Štok, Horní Jelení
Libuše Josefyová, Horní Jelení
TOI TOI Sanitární systémy s.r.o., Slaný
Kavárna Fontánka, Horní Jelení
eznictví, uzená ství Petr Tupec, Horní Jelení
Konica Minolta Business Solutions Czech spol. Trafika Marie Toušková, Horní Jelení
s r.o. Hradec Králové
Lékárna Polabiny, výdejna Horní Jelení
Autodíly Veselý, Horní Rove
Ji ina Lojšková, Horní Jelení
Ji í Vondrá ek, Horní Jelení
M š anský pivovar Havlí k v Brod, a.s.
Pacific Direct s.r.o., Holice
Pavlína Meixnerová, Horní Jelení

Kontakt
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Kolá ského 390
533 74 Horní Jelení
eská republika
tel./fax: +420-466-673 151
mobil: +420-723-130 004
e-mail: info@chtm.cz
Internet: http://www.chtm.cz
bankovní spojení SOB a.s., Holice v .
.ú. 125609733/0300
I O: 25920154
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