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HISTORIE SDRUŽENÍ 
Spolek Letní tábor Alea vznikl 19.2. 2004 za účelem využití volného času dětí a mládeže, a to 

zejména se zaměřením na poznání příslušníků rozličných etnických skupin, vzájemné 

poznávání mladých lidí s různým náboženským přesvědčením a lidí bez vyznání, zvyšování 

sebevědomí a sebedůvěry dětí a mladých lidí či na integraci dětí z dětských domovů do 

společnosti. Neméně důležitou součástí cílů, které jsme si při vzniku sdružení vytyčili, je 

poznávání přírody, její ochrana a zachování pro budoucnost. Členové spolku jsou především 

zkušení účastníci tábora, z nichž většina jezdila na naše tábory již v dětství a snaží se nabyté 

znalosti a dovednosti předávat dál. 

Činnost	organizace	
Činnost organizace spočívá v pořádání jednodenních, víkendových setkání a delších 

pobytových akcí, jejichž typickým zástupcem jsou letní dětské tábory. Tyto akce zajišťují 

dospělí členové sdružení, kteří jsou dobrovolnými pracovníky spolek Letní tábor Alea.  

Cíle činnosti spolku 

Všechny činnosti organizované spolkem Letní tábor Alea směřují k následujícím cílům:  

· organizování pravidelných akcí a příležitostných aktivit pro členy sdružení a 

neorganizované děti a mládež s cílem vybudování a udržení sociální sítě  

· rozvoj a podpora dobrovolnictví a dobrovolné práce s dětmi a mládeží 

· prevence rasismu, xenofobie a potlačování jakékoli diskriminace  

· poznávání cizích kultur, výchova k toleranci 

· neformální vzdělávání a poskytování všeobecných informací pro potřeby dětí a 

mládeže  

integrace dětí z dětských domovů do společnosti 

· soužití s přírodou a její ochranu pro nás i budoucí  

· podpora zvyšování odborných předpokladů pracovníků sdružení pro činnost s dětmi a 

mládeží 

VZDĚLÁVÁNÍ 

V rámci udržování kvalifikace a profesionální činnosti s dětmi a mládeží se členové sdružení 

průběžně zúčastňují školení vedoucích dětských kolektivů, táborových vedoucích a hlavních 
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vedoucích. Pravidelně absolvují také školení první pomoci, školení zdravotníků či hospodářů 

na letních táborech. Kolektiv vedoucích je obohacován o studenty či absolventy vysokých škol 

s pedagogickým nebo psychologickým zaměřením.  

Organizační	struktura	

RADA SPOLKU - (STATUTÁRNÍ ORGÁN)               DOZORČÍ RADA - (KONTROLNÍ KOMISE) 

František Bikár                                 Sylvie Gorolová 

Renata Berkyová                       Zdeněk Petrbok             

Jan Skala                                                          Martin Zemánek 

ČLENSKÁ ZÁKLADNA:  

Počet členů: 20 

Členové spolku jsou osoby starší 15 let, podílející se na realizaci celoročních akcí a na chodu 

organizace. Členové nejsou povinni platit členské příspěvky, musí však dodržovat přijatý 

kodex pro pracovníky sdružení. 

SCHŮZE A PŘIJATÁ ROZHODNUTÍ: 

Plánovací schůze vedoucích se během roku 2021 konaly 1x měsíčně. Obsahem bylo 

zejména plánování nadcházejících akcí a aktivit, včetně zpětné vazby k uskutečněným akcím. 

- na valné hromadě byli potvrzeni stávající členové orgánů spolku 

- byl obnoven a opětovně přijat interní dokument „Dospělácký kodex“ obsahující pravidla 

pro vykonávání dobrovolnické činnosti v rámci spolku 

- byly vytvořeny nové pracovní skupiny pro přípravu aktivit 

- do spolku byli přijati noví členové a členky  

V roce 2020 proběhla pravidelná Valná hromada spolku, kde byli zvoleni členové statutárního 

orgánu a kontrolní komise spolku. 
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Plán	činnosti	pro	rok	2021	
Plánem činnosti na rok 2021 bylo uskutečnit program celoročních volnočasových aktivit, při 

kterých by děti získávali nové znalosti a dovednosti v souladu s hlavními cíli spolku Letní 

tábor Alea. V rámci tohoto projektu jsme rovněž navázali na již existující spolupráci se 

skupinou dobrovolníků, která dříve působila jako LT Kasiopeja. K celoročnímu programu 

patřilo rovněž prohlubování kompetencí členů spolku formou vzdělávacích kurzů. 

Přehled	aktivit	spolku	letní	tábor	Alea	v	roce	2021	

VALNÁ	HROMADA	2021	

Název akce:  Schůze valné hromady 

Datum konání: 9.1. 2021 

Celkový počet účastníků: 22 
(Z toho: 12 mládežníků do 26 let a 10 dospělých nad 26 let) 

Anotace:  
Cílem schůze bylo přijmout opatření, která by vedla k naplnění poslání spolku (viz.stanovy) 

pro rok 2021. Na valné hromadě bylo také hlasováno o jednotlivých funkcích členů spolku a 

byla přijata usnesení ve prospěch činnosti spolku. 

Údržba	a	inventura	vybavení	

Název akce:  Úklid skladu v Měčíně 

Datum konání: 16.1. 2021 

Celkový počet účastníků: 5 
(Z toho: 2 mládežníci do 26 let a 3 dospělí nad 26 let) 

Anotace:  
Cílem výjezdu byla reorganizace věcí uskladněných v Měčíně, dále vytřídění odpadu, soupis 

zásob hygienických potřeb a technického vybavení. Dalším cílem byla dohoda o prodloužení 

nájmu a návštěva tábořiště za účelem zjištění stavu základny. 
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Porada	-	osobní	setkání	týmu	

Název akce: Malá předtáborová porada 

Datum konání: 20.2. 2021 

Počet účastníků: 10 
(Z toho: 5 mládežníků do 26 let a 5 dospělých nad 26 let) 

Anotace: 
Účelem této akce bylo rozdělit práci na přípravě tábora 2021 a motivovat členy týmu k splnění 

zadaných úkolů. Dalším důležitým cílem bylo vytváření vazeb s novými praktikanty, kteří 

vzešli z řad dětí. 

Setkání	na	základně		

Název akce: Těžba dřeva na tábor 2021 

Datum konání: 17.4. 2021 

Počet účastníků:  6 

(Z toho: 3 mládežníci do 26 let a 3 dospělí nad 26 let) 

Anotace: 
Hlavním cílem akce byla těžba zásob dřeva v lesích, které jsou v bezprostřední blízkosti 

základny Šteflova skála. V místě těžby byla zřízena dočasná skládka dřeva, kterou jsme pak 

následně během realizace letního tábora použili na otop při přípravě jídel v kuchyni. 

Porada	-	osobní	setkání	týmu	

Název akce: Velká předtáborová porada 

Datum konání: 20.6. 2021 

Počet účastníků: 20 
(Z toho: 12 mládežníků do 26 let a 8 dospělých nad 26 let) 
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Anotace: 
Účelem této akce bylo aktualizovat stav zadaných úkolů, osvětlit příběh připravené 

celotáborové hry a motivovat členy týmu k dokončení zadaných úkolů. Dalším důležitým cílem 

bylo vytváření vazeb s novými praktikanty, kteří vzešli z řad dětí. 

Letní	tábor	ŠteQlova	skála	2021	

Název akce:  Zaklínač – Záchrana posledního draka 

Datum konání: 24.7. 2021 - 14. 8. 2021 

Celkový počet účastníků: 76 
(Z toho: 6 dětí do 6 let, 46 dětí do 15 let, 12 mládežníků do 26 let, 12 dospělých nad 26 let) 

Anotace akce a popis plnění vytyčených edukačních cílů:  

Třítýdenní letní tábor představoval vyvrcholení celoročního setkávání a příprav. Náš 

hlavní cíl – zprostředkovat všem dětem bez rozdílu smysluplné a nezapomenutelné trávení 

volného času v přírodě – mělo několik rovin:  

a) edukace prostřednictvím her - celotáborová hra na téma Zaklínač – Záchrana posledního 

draka přinesla dětem nejen velké množství dále využitelných informací, ale i uvědomění si 

významu a krásy kulturní rozmanitosti. Účastníci poznávali způsob života, hierarchii a 

náboženství tamní společnosti. Inspirovali jsme se z filmového scénáře Zaklínač. I letos jsme 

pro věrohodnější přiblížení táborového tématu využívali dobové kostýmy, keramiku a různé 

rekvizity. 

b) osobnostní rozvoj – v této rovině jsme se snažili rozvíjet etické, charakterové a sociální 

dovednosti každého z účastníků. Každé dítě vnímáme jako bytost s individuálními potřebami, 

schopnostmi a emočním laděním, současně se však snažíme podporovat principy kooperace 

při fungování v menších či větších skupinách. Významný moment vidíme v uvědomění si 

zodpovědnosti za vlastní jednání na jedné straně a zodpovědnosti za druhého i celou skupinu 

na straně druhé. Dětem byly přirozeným, nenásilným způsobem předkládány žádoucí vzory 

chování a přístupy k řešení problémů, které apelovaly na jejich smysl pro spravedlnost, 

osobní odvahu i potřebu pomoci druhému. Za důležitou považujeme také samostatnou roli 

každého dítěte v celotáborovém společenství, díky čemu bylo všem členům tohoto uskupení 

umožněno prožít si pocit vlastního přínosu a lidské hodnoty.   

c) prevence rasismu a potlačování diskriminace - Za zásadní přínos považujeme uchopení 

 Stránka	   7
   



lidské odlišnosti jako hodnoty, nikoli hendikepu, což dokazuje nejen multikulturní složení 

členů, ale také samotných účastníků akcí, letního tábora nevyjímaje. Kromě různorodého 

kulturního původu byli účastníci z různých sociálních vrstev a rodinného zázemí, což nám 

dávalo příležitost potlačovat vlastní předsudky a naopak posilovat vzájemnou toleranci a 

pochopení.  

d) soužití s přírodou – díky geografickému umístění táborové základny, tedy na tzv. Šteflově 

skále, jsme měli příležitost žít v bezprostředním kontaktu s přírodou, bez vnějších vlivů a 

moderních technologií. Kromě poznávání přírodních úkazů a jevů, jsme se snažili 

zprostředkovat dětem neopakovatelné zážitky při nočních hrách, spaní ve volné přírodě nebo 

při slavnostních rituálech spjatých s naším tábořením. 

Velké množství pozitivních zážitků, které si děti odvezly a budou jimi bezesporu ještě 

dlouho žít, považujeme za nepostradatelný přínos. Vzhledem k vysoké účasti na dalších 

pobytových akcích a jejich atmosféře, se domníváme, že se nám podařilo děti zaujmout a že 

jsme společně s nimi vytvořili hodnoty a vztahové struktury přesahující táborový pobyt. 

Potáborový	sraz	členů	týmu	

Název akce: Potáborové setkání dospěláků v Janově nad Nisou - LT 2021 

Datum konání: 17. – 19.10. 2021  

Počet účastníků: 16 

(Z toho: 7 mládežníků do 26 let, 9 dospělých nad 26 let) 

Anotace: 
Tato akce proběhla na základně A-TOM a byla zaměřena zpětnou vazbu k proběhlému 

táboru. Během diskuse byl zhodnocen technický průběh tábora i fungování týmu a 

komunikace. 
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Poděkování	

Rádi bychom zde poděkovali všem, kteří v uplynulém roce přispěli k realizaci aktivit našeho 

sdružení, a s jejichž přispěním bylo možné dosáhnout vytyčených cílů. 

Zvláštní poděkování náleží všem dobrovolným pracovníkům, členům, příznivcům a přátelům 
spolku. 

Sponzoři 2021

Ing. Šárka Šafránková bezplatné uskladnění materiálu

ADOZ Praha - dopravní značení s.r.o. doprava batohů na tábor

Sylvie Gorolová účetní služby

Výtahy 1 – Ecolifts s.r.o. drobné dary

Pavel Berky výroba kostýmů

Manželé Dolečkovi odměny dětem
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