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Úvod
Vážení p átelé,
rok 2017 znamenal pro naši spole nost vstup do druhé dekády naší innosti a byl ve znamení
zlepšování nástrojového vybavení díky úsp šnému fundraisingu. Po tem ú astník sice
nenavázal na úsp šnou jubilejní sezónu, ale i tak lze 183 ú astník eského hudebního tábora
mládeže považovat za úsp ch. Rozvoj zaznamenaly p ím stské táborové aktivity. Uskute nil
se další výjezdní koncerty, tentokrát do Hamzovy lé ebny v Luži a do nového obchodního
centra Aupark v Hradci Králové. Na sklonku roku se díky iniciativ student
eského
hudebního tábora mládeže uskute nil druhý adventní koncert v kostele Panny Marie Sn žné v
Praze na Jungmannov nám stí.
V pr b hu 15. sezóny Centra volného asu, která byla zakon ena v roce 2017, jsme byli
nuceni elit mnoha výzvám. Pro n které oblíbené obory jako tane ní a pohybová výchova
znamenala vým na lektora úbytek žák , ale nap íklad souboru zobcových fléten tato zm na
velmi prosp la. Práv díky vým n lektor se nám poda ilo ješt více propojit aktivity
mimoškolní zájmové innosti a táborové innosti.
I p es úsp šnou dota ní a fundraisingovou innost v roce 2017 jsme kv li vyšším náklad m
nedosáhli kladného hospodá ského výsledku. V dalších letech se proto z ejm neubráníme
zvyšování cen našich služeb, které je nevyhnutelné zejména kv li r stu mzdových náklad .
Ing. Josef Kuši ka, v. r.
editel spole nosti
eský hudební tábor mládeže o.p.s.

Vážení p átelé,
otevíráte další výro ní zprávu naší obecn prosp šné spole nosti. Jsem velmi pot šena, že se
nám poda ilo úsp šn elit mnoha výzvám, které s sebou p inesl vstup do druhého desetiletí
táborové innosti a 15 let trvání mimoškolní zájmové innosti. D kuji, že jste nám zachovali
p íze i p es n které nezdary a pevn v ím, že se nám poda í navázat na úsp šnou jubilejní
sezónu v následujích letech.
Rozší ení innosti a postupné zkvalit ování zázemí jsou d kazem ob tavé práce našich
zam stnanc a dobrovolník . Jsem ráda, že se snaží nasm rovat naši mladou generaci k
hodnotnému trávení volného asu a otevírají obzory poznání. V ím, že tím pozitivn
ovliv ují budoucnost celé ob anské spole nosti.
Martina Tobiášková, v. r.
p edsedkyn správní rady
eský hudební tábor mládeže o.p.s.
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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) – Fine Arts Camps Europe (FACE) 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
(CV ).

Hlavní innost
Hlavním smyslem innosti obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže je
poskytovat vzd lání d tem a mládeži 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,
kytarovém souboru i v oborech klavír a harfa. Všechny obory se shodn zam ují na souhru.
Krom hudebních obor nabízíme d tem uplatn ní v oboru eské divadlo, kde mohou získat
bohaté zkušenosti nejen z oblasti divadelního um ní, ale mohou nacvi ovat i správné
vystupování a zdokonalovat sv j mluvený projev.
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.
St edoevropské symfonické orchestry mládeže byly ur eny absolvent m eského hudebního
tábora mládeže od 8 do 26 let a probíhaly formou prázdninového soust ed ní. Smyslem t chto
kurz bylo další rozši ování hudebního vzd lání hrou v symfonických orchestrech. V roce
2008 byly slou eny s druhým b hem eského hudebního tábora mládeže.
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 3 do 16 let v oborech: tane ní a
pohybová výchova, zobcová flétna, kytara, bicí, anglická konverzace, tvo ivé ruce a
keramika.
Organiza ní schéma

HTM o.p.s.
Správní rada
Martina Tobiášková
Ing. Josef Kuši ka
editel spole nosti

Jaroslava Kuši ková
administrativní podpora inností

HTM
hlavní vedoucí
vedoucí dne (OVUK)
dozory
oddíloví vedoucí

hlavní zdravotník

zdravotní asistent

hospodá

kuchyn

technický personál

HTM
vedoucí programu

jevištní technici
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HTM
vedoucí obor

prodej, sklad

u itelé
asistenti sekcí

prodejci

Centrum volného asu
kooridinátor CV
vedoucí CV

eský hudební tábor mládeže – Fine Arts Camps Europe
Jednadvacátá sezóna eského hudebního tábora mládeže / Fine Arts Camps Europe probíhala
v rekrea ním za ízení Radost v Horním Jelení ve dvou bezprost edn navazujících b zích.
První b h tábora se uskute nil od st edy 19. ervence do soboty 29. ervence 2017 za ú asti
109 student od 8 do 19 let: z eské republiky (101), USA (3), Slovenska (2), Ruska (1),
Litvy (1) a Turecka (1). B hem 11 dní se zdokonalovali ve h e v dechovém i smy covém
symfonickém orchestru, v souboru zobcových fléten, mezinárodním p veckém sboru, v
odd lení klavírní a harfové souhry.
Táborovou sezónu zahájil ve st edu 19. ervence koncert Dechového orchestru KD Holice,
který vystoupil v tábo e po dvaceti letech. V tomto orchestru se p edstavila ada bývalých
student a vedoucích našeho tábora.
Dirigentem symfonického dechového orchestru se 44 studenty se stal plukovník americké
armády ve výslužb Thomas Palmatier. V jediné sezón tak byl dirigentem jak v americkém
tábo e Blue Lake, tak v eském hudebním tábo e mládeže. Dirigentem smy cového a
symfonického orchestru se podruhé stal mladý americký dirigent z m sta Norfolk ve stát
Virginia Dr. Paul Kim. Do smy cového orchestru se v 1. b hu p ihlásilo 26 student .
V úterý 25.7. se uskute nil výjezdní koncert pro radost v Hamzov lé ebn v Luži v rámci
akce Letní den, kde se v dopoledním bloku koncert p edstavil soubor zobcových fléten,
mezinárodní p vecký sbor a symfonický dechový orchestr. Celou akci slavnostn zahájil ve
14 hodin táborový Jazz Band.
Na symfonický orchestr ekalo krátké výjezdní koncertní vystoupení o den pozd ji v
královéhradeckém obchodním centru Aupark.
Již tradi n zp íjemnili naši studenti jedno letní odpoledne obyvatel m Domova Simeon v
Horním Jelení.
Klavírní souhru vedla posedmé bývalá studentka tohoto oboru MgA. Eva Suchánková, která
je absolventkou pardubické konzervato e a Akademie múzických um ní v Praze. V oboru,
kam se p ihlásilo do 1. b hu 14 student , jí asistovala další absolventka HAMU v Praze MgA.
Kornélie Mare ková.
tvrtým rokem byl otev en obor Mezinárodní p vecký sbor, kde bylo zapsáno 16 student .
Ve vedení oboru pokra ovala Radka íhová, DiS., která absolvovala obor populární zp v na
pražské konzervato i, v sou asné dob studuje na stejné konzervato i obor populární skladba.
Je lenkou orchestru Ježkovy stopy a swingového p veckého tria Sestry Ježkovy,
spolupracuje též na projektu Rhythm Girls. Z jazzového repertoáru byli studenti doslova
nadšení.
Odd lení harfy s 1 studentkou v hlavním oboru a 4 studentkami v oboru volitelném vedla
pot etí bývalá studentka tohoto oboru v našem tábo e a absolventka hudebního Gymnázia
Jana Nerudy v Praze a studentka Pražské konzervato e Mariana Jouzová.
Soubor zobcových fléten s 8 žáky vedla pot inácté Eva Zemanová DiS., která vyu uje hru na
zobcovou a p í nou flétnu na základní um lecké škole v Chaba ovicích a na Konzervato i v
Teplicích a pravideln se ú astní mistrovských kurz a dílen zam ených na hru na zobcovou
flétnu. Eva Zemanová zárove zastávala funkci vedoucí programu v 1. b hu tábora.
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Druhého b hu tábora, který se konal od ned le 30. ervence do soboty 5. srpna, se zú astnilo
74 student : z eské republiky (72), Slovenska (1) a Turecka (1).
Studenti 2. b hu se zapsali do t chto obor : symfonický dechový orchestr, symfonický
smy cový orchestr, kytarový soubor, klavírní souhra a eské divadlo.
Symfonický a smy cový orchestr ídil dirigent Paul Kim z USA. Symfonický dechový
orchestr dirigoval plk. Thomas Palmatier z USA. Op t se poda ilo vytvo it táborový jazz
band, jehož vedoucím se stal Thomas Palmatier. Do smy cového orchestru se p ihlásilo 18
ú astník a do dechového orchestru 33 ú astník .
Posedmé byl otev en obor Kytarový soubor se 4 studenty, jehož vedoucím se poprvé stal
profesionální kytarista Radim erník.
Klavírní odd lení se 12 studenty popáté vedla bývalá ú astnice našeho tábora a studentka
Hudební fakulty Janá kovy akademie múzických um ní v Brn BcA. et Bc. Lucie Kubátová.
Další instruktorkou tohoto oboru byla u itelka klavíru ze ZUŠ F. Jílka Brno BcA. Veronika
Poslušná.
Dlouho nebylo jasné, zda bude otev en hlavní
obor
eské divadlo, protože po odchodu
zakladatele tohoto oboru Ji ího Zají ka k jiným
aktivitám, bylo nutné hledat adekvátní náhradu.
Vedoucí tane ního oboru v Centru volného asu
Bc. Renáta Š astná p išla s nápadem otev ít
obor eského divadla s prvky jazzového tance.
Do nov koncipovaného oboru se následn
p ihlásilo 7 student , z nichž ást se p ihlásila v
rámci p ím stského tábora.
V dob mimo výuku na studenty dohlíželi oddíloví vedoucí v 1. b hu pod vedením Davida
Maxy, který tuto funkci zastával poprvé. Stejn jako jeho p edch dci, také David Maxa prošel
hudebním táborem jako student, asistent sekce, vedoucí oddílu. V p edchozím roce p sobil
jako zástupce hlavní vedoucí. Ve 2. b hu se poprvé stal hlavním vedoucím další bývalý
ú astník HTM Bc. Tomáš Vincenc, DiS.
Oddíloví vedoucí 1. b hu byli p ednostn vybíráni z ad bývalých student kurzu na základ
výb rového ízení. V tšina oddílových vedoucích studuje na vysokých školách, vyšších
odborných školách nebo konzervato ích. Každý oddílový vedoucí pe oval o skupinu 8 - 12
student , organizoval pro n rekrea ní aktivity a pomáhal u itel m p i výuce v hudebních
sekcích. Hlavní vedoucí 2. b hu sestavil sv j tým z ad svých bývalých spolupracovník ,
mezi nimiž bylo i n kolik bývalých ú astník
eského hudebního tábora mládeže. Bohužel
oba týmy nespolupracovaly, jak by m ly, a tak pro následující sezónu bylo rozhodnuto, že
tým vedoucích z 1. b hu povede oba b hy.
Na zdravotní stav student v 1. b hu bedliv dohlížela studentka léka ské fakulty Univerzity
Karlovy Dorotea Zachová za asistence absolventa kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
K
Petra Kadery. Zdravotnicí na druhém b hu byla MUDr. Lucie Baráková z Prahy.
21. ro ník eského hudebního tábora mládeže se uskute nil za finan ní podpory m sta Horní
Jelení, Ministerstva školství mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R,
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Pardubického kraje a ady dalších sponzor z ad fyzických i právnických osob. Ro ní výnos
z této innosti byl 1.252.359,77 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál, cestovní
náhrady a odpisy dosáhly 1.353.712,54 K . Celkový výkon byl 1729 osobodní, Výkon je o 9
% nižší než v roce 2016. Náklady na 1 ú astníka a den na kurzech HTM se pohybovaly
782,95 K . Tyto náklady vzrostly proti p edchozímu roku o 17 %. Ú astníci kurz se na
t chto nákladech podíleli v pr m ru 76 %.
Tabulka: Vývoj po tu ú astník
rok
po et ú astník CV
po et ú astník HTM
po et zemí
po et
zahrani ních
ú astník

1997
0
46
3
13

HTM / CV v letech 1997 – 2017

1998
0
85
3
11

rok
2008
po et ú astník CV
85
po et ú astník HTM
218
po et zemí
11
po et
zahrani ních
37
ú astník

1999
0
130
3
4
2009
91
193
12
32

2000
0
171
7
26
2010
88
195
12
21

2001
0
225
6
26

2011
96
190
13
28

2002
78
232
6
17

2012
105
163
11
17

2003
80
250
3
23

2013
107
144
4
4

2004
110
296
7
30

2014
73
167
9
11

2005
113
265
8
25

2015
112
174
10
10

2006
147
244
10
27

2016
110
197
7
8

2007
118
223
8
25

2017
103
183
6
10

Vým nný program FACE-IN
Stále jako sou ást divize eský hudební tábor mládeže / Fine Arts Camps Europe jsme v roce
2017 op t nabízeli vým nné pobyty ve spolupráci s táborem Blue Lake Fine Arts Camp v
USA. V tomto roce nikdo z eských student neprojevil zájem vycestovat do USA na tábor
Blue Lake. Ani z USA nikdo nep icestoval na tábor v echách a pobyt v hostitelské rodin .
P esto jsme díky ú astníkovi vým ny z roku 2016, trombonistovi Josefu Šimkovi mohli ší it
tuto myšlenku dál mezi eské studenty na obou b zích eského hudebního tábora mládeže,
kde se objevilo n kolik zájemc o vycestování v roce 2018.

Centrum volného asu
V roce 2017 byla zájmová innost Centra
volného asu (CV ) op t rozd lena na jarní a
podzimní ást. V tšina zájmových útvar
probíhala v budov Základní školy Horní
Jelení.
innost v jarním období plynule navázala na
rok 2016, kdy Centrum volného asu
navšt vovalo celkem 76 žák v t chto
oborech: zobcová flétna, bicí, kytara,
anglická konverzace, keramika, tvo ivé ruce,
tane ní a pohybová výchova.
První akcí roku byl tradi n d tský karneval, který se konal v ned li 12. února v jídeln
rekrea ního za ízení Radost v Horním Jelení za hojné ú asti d tí a jejich rodi .
7

V pátek 19. kv tna se uskute nilo záv re né vystoupení oboru tane ní a pohybové výchovy
pod vedením Bc. Renáty Š astné, které se op t konalo v sále bývalého kina Orel v Horním
Jelení.
Ve tvrtek 15. ervna pak následovalo vystoupení hudebních obor op t v sále bývalého kina
Orel v Horním Jelení, kde se p edstavili žáci hrající na zobcovou flétnu, kytaru a bicí.
V podzimní ásti byl uzav en obor anglické konverzace II. stupe ZŠ. Díky návratu vedoucí
tane ní a pohybové výchovy Mgr. Romany Titové po ro ní mate ské pauze z stal v podzimní
ásti po et žák zapojených do Centra volného asu tém nezm n n, poklesl ze 76 na 74.
Nejžádan jším kroužkem se stala tane ní a pohybová výchova pod vedením Bc. Renáty
Š astné, kterou na podzim vyst ídala Mgr. Romana Titová. Obor, jehož výuka probíhala v
t locvi n základní školy, navšt vovalo 32 žák . Kroužek byl rozd len na 3 skupiny.
Otev ením p ím stského tábora, zejména pak oboru Divadlo a tanec ve 2. b hu p i eském
hudebním tábo e mládeže došlo k propojení aktivit Centra volného asu a eského hudebního
tábora mládeže nebo d ti z Centra volného asu mají možnost navšt vovat výuku v eském
hudebním tábo e mládeže v letním období a navázat p átelství se svými vrstevníky z r zných
kout eské republiky i ze zahrani í.
Zobcovou flétnu se 6 žákyn mi vedla Mgr. Monika Bláhová. Po et skladeb v repertoáru
zobcových fléten se rozší il, takže v podzimní ásti po et zapojených d tí do tohoto oboru
ješt narostl. Obor bicích nástroj se 2 žáky vedl v jarní i podzimní ásti student Gymnázia
Dr. Emila Holuba v Holicích a bývalý žák oboru bicí Vojt ch Beneš. Kytarový kroužek s 12
žáky vedl v jarní i podzimní ásti pan Petr Chytka. Protože po et žák dále rostl, v podzimní
ásti mu ješt vypomáhal s výukou jeho syn, student Gymnázia Dr. Emila Holuba v Holicích,
Matouš Chytka.
Kroužek Tvo ivé ruce s 15 d tmi, který byl rozd len do 2 skupin, vedla paní Andrea
Kulhánková. Obor keramiky se 17 d tmi vedla v jarní i podzimní ásti paní Kamila
Sochorová. Výuka byla rozd lena na 2 skupiny, které se st ídaly vždy po 14 dnech.
Ro ní výnos z této innosti inil 189.279,55 K . P ímé náklady na mzdy, služby, materiál a
cestovní náhrady dosáhly 148.597,07 K . Celkem bylo za rok 2017 realizováno 2037
jednotek, tedy o 3,7 % mén než v roce 2016. Náklady na 1 jednotku (1 žáka na 1 lekci)
vzrostly o 31 % z 55,70 K na 72,93 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
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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 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. 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 2017 do Programu podpory mladých hudebník p isp li:
Otto Götzl
Karel Etflaiš
Ivan Tobiášek
MONTS s.r.o.
Ji ina Lojšková
Berger – HUCK s.r.o. (Ing. Pavel Krná )
MVDr. Jan Žabka
Zem d lská spole nost Ost etín a.s.
MUDr. Rudolf Mac
TRUZAK s.r.o.
Leoš Nekula
Díky našim dárc m se poda ilo shromáždit celkem 20.000 K . Vyhov li jsme 49 žádostem o
slevu. Na dotacích jsme celkem poskytli 20.186 K . V Programu bylo ke konci roku 2017
shromážd no 69.631 K . Všem dárc m srde n d kujeme. Vaší podpory si velice vážíme.

Propagace innosti
eský hudební tábor mládeže - Fine Arts Camps Europe - 2017 byl devátým rokem
propagován formou barevného tišt ného letáku. Barevný leták, jehož zhotovení se pošesté
ujala fotografka Anastázie Taskina, byl vytišt n v eské i anglické verzi v tiskárn PONTCZ
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s.r.o. v Brn . 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.
Zahrani ní prezentace sm ovala do základních um leckých škol na Slovensku, do hudebních
škol v N mecku, Rakousku, Polsku, Holandsku a Rusku. 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 www.chtm.cz v eské i anglické
verzi, který pracuje na bázi redak ního systému IPO od
firmy ANTEE s.r.o. Tento redak ní systém umož uje
p ímou aktualizaci prezentovaných údaj .
Velký po et ú astník p itáhl také profil HTM na
Facebooku, jehož správkyní se stala Mgr. Tereza
Myslilová. V roce 2017 jsme za ali více využívat
reklamy prost ednictvím Facebooku.
P i po ádání eského hudebního tábora mládeže 2017
p ipraveny tišt né
byly pro návšt vníky koncert
programy s uvedením jmen sponzor .
Mediáln byl rok 2017 o n co mén úsp šným než
p edchozí jubilejní sezóna. eský rozhlas Pardubice
odvysílal v pr b hu sezóny živý rozhovor s editelem tábora Ing. Josefem Kuši kou a
následn i reportáž z pr b hu tábora. lánky a reportáže z pr b hu tábora p inesly noviny
Pardubický deník.
Centrum volného asu bylo propagováno v Základní škole Horní Jelení a v místním
zpravodaji Jelenské listy, který také informoval o zbývajících dvou projektech.

Dopl ková innost
Prodej upomínkových p edm t

V roce 2017 byla sou ástí ceny kurzu také 1 modrá polokošile HTM. Sortiment uniforem
dopl ovaly také mikiny HTM s potiskem loga. 90 polokošil a 29 mikin v etn potisku loga
dodala firma Xfer s.r.o. z Brna. V roce 2017 byl po ízen stroj na výrobu odznak od firmy
VidaXL s.r.o., které nahradily plastové jmenovky. Krom toho byly vyrobeny i další odznaky
pro prodejnu suvenýr . Zájem byl tak velký, že na 2. b hu dokonce došly odznaky a bylo
nutné se z ásti vrátit k plastovým jmenovkám. Sortiment upomínkových p edm t rozší ilo
51 ks epic od Xfer s.r.o., rozší ilo 45 erných tri ek s potiskem loga HTM a od firmy
Finish v.o.s. Dašice a také 50 ks bílých plát ných tašek s obrázkem jelena a textem “I am
trapped in Horní Jelení. Come and rescue me from Horní Jelení“. Studenti HTM m li op t
možnost zakoupit si suvenýry z pr b hu 21. ro níku HTM zejména v podob CD a MP3 s
nahrávkou záv re ných koncert . Op t byla v cen tábora zahrnuta i nahrávka záv re ného
koncertu ve formátu MP3. Nahrávky op t zhotovil pan Václav Vlachý z Hradce Králové.
Díky rozší ení sortimentu stoupl výnos z dopl kové innosti o 233% na 61 747 K .
Dopl ková innost vykázala zisk 5 769,79 K .
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Správní innost
Zasedání správní rady v roce 2017
Správní rada zasedala v roce 2017 celkem dvakrát.
Na první sch zi dne 28.5.2017 byla schválena ú etní záv rka za rok 2017, výro ní zpráva a
zp sob vypo ádání vzniklé ztráty z p edchozích ú etních období snížením vlastního jm ní.
Dále byla schválena zm na v ceníku zboží a služeb týkající se poštovného a balného. Bylo
projednáno poskytnutí sponzorských slev a pojišt ní právní ochrany od spole nosti DAS.
Bylo jednáno též o personálním obsazení HTM, schváleno po ízení drobných bicích
nástroj , termíny HTM 2018 a obsazení výpomoci p i p íjezdu a odjezdu student .
Druhá sch ze správní rady se konala 5.11.2017. Prob hlo zde hodnocení 21. ro níku eského
hudebního tábora mládeže a 15. sezóny Centra volného asu. Bylo projednáno budoucí
složení správní rady. Byl schválen nový ceník zboží a služeb. Bylo projednáno poskytování
slev student m, po ízení nového osv tlení, v tráku a vým na zadního ela haly s p ísp vkem
z programu malý LEADER. Správní rada se zabývala též zahajovacími koncerty a novými
webovkami tábora. Byla rovn ž projednána oslava zakon ení roku ve vinotéce. Všichni
lenové správní rady pracovali v roce 2017 bez nároku na odm nu.

Kontrolní innost v roce 2017
Dozor í rada zasedala v roce 2017 dvakrát.
Na první sch zi dne 28.5.2017 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 2016 a navrhla ke schválení ve správní rad výro ní zprávu za rok 2016. Byl
schválen plán kontrolní innosti na rok 2017. Dozor í rada se vyjád ila k k návrhu pojistné
ochrany od spole nosti DAS a doporu ila ke schválení po úpravách nový ceník zboží a
služeb. Vyjád ila se také k personálnímu obsazení HTM i CV a po ádání HTM v roce
2018.
Na druhé sch zi v roce 2017 konané dne 5.11.2017 bylo projednáno budoucí složení dozor í
rady po odstoupení Lindy Gregarové. Dozor í rada vzala na v domí p ednesenou zprávu o
pr b hu 21. ro níku HTM, zakon ení 15. sezóny a zahájení 16. sezóny Centra volného asu.
Dozor í rada jmenovala komisi pro kontrolu hospoda ení za rok 2017 a inventarizaci majetku
spole nosti k 31.12.2017. Dozor í rada se vyjád ila k novému ceníku zboží a služeb a
po ízení majetku s p ísp vkem z programu malý LEADER.
Všichni lenové dozor í rady pracovali v roce 2017 bez nároku na odm nu.
K 31.12.2017 bylo složení správní a dozor í rady následující:
Správní rada
P edseda
Martina Tobiášková
lenové
Klára Krej íková
Jitka Špa ková
Dozor í rada

P edseda
lenové

Helena Wiesenbergová
Miluše Vlasáková
Linda Gregarová, DiS.
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editelem obecn prosp šné spole nosti byl Ing. Josef Kuši ka.
Hlavní složkou náklad u správní innosti bylo vedení ú etnictví a mezd, které obecn
prosp šná spole nost zajiš uje outsourcingem u da ové poradkyn Ing. Dariny Götzlové.
Dále se na nákladech podílely spot eba materiálu, dan a poplatky. V roce 2017 vykázala
správní innost deficit ve výši 21.916,26 K s náklady 21.916,26 K a výnosy 0 K .

Lidské zdroje
Zam stnanci
eský hudební tábor mládeže o.p.s. v roce 2017 pokra oval v realizaci pracovního místa díky
dotaci z Ú adu práce v rámci programu Návrat do práce v Pardubickém kraji financovaném z
prost edk Evropského sociálního fondu EU. Na tomto míst je od zá í 2016 zam stnána na
úvazek 35 hodin týdn paní Jaroslava Kuši ková jako všeobecný administrativní pracovník.
Hlavní náplní jejího pracovního místa je fakturace a likvidace faktur, ukládání ú etních
písemností a záznam ú etních jednotek a jejich uschovávání, provád ní jednotlivých
ú etních zápis o ú etních p ípadech v etn shromaž ování a kontroly náležitostí doklad
ú etních p ípad , výpo et cestovních náhrad. Dále provádí evidenci došlé pošty, rozesílání
propaga ních materiál , zpracování pracovních výkaz vedoucích zájmových útvar a t íd ní
notové knihovny. Vytvá í tak administrativní podporu pro jednotlivé innosti. eský hudební
tábor mládeže o.p.s. má vytvo ena 2 stálá pracovní místa. Dalších 7 osob bylo zam stnáno dle
dohody o provedení práce. Jednalo se p evážn o vedení kroužk v Centru volného asu a 1
pracovníka na administrativní innost. V pr b hu roku 2017 došlo k p ijetí dalších 2 asistent
k obor m Centra volného asu, takže se po et míst na dohodu o provedení práce zvýšil na 9.
editelem spole nosti byl v roce 2017 Ing. Josef Kuši ka, který je podle zakládací listiny
statutárním zástupcem spole nosti. Zodpovídal za organiza ní p ípravu kurz
a
administrativní innosti. Ro ní náklady na toto pracovní místo inily v roce 2017 v etn
odvod celkem 119 378 K . K náklad m na administrativní innost je nutné p i íst ješt
náklady místa administrativního pracovníka ve výši 188 544 K , které vykonávala paní
Jaroslava Kuši ková. Náplní její práce byla registrace p ihlášek, t íd ní dokument a jejich
archivace, správa notové knihovny a tvorba vyú tování služeb pro Centrum volného asu. Po
ode tení obdržených dotací od Ú adu práce ve výši 87 500 K inily celkové náklady na
administrativní innosti 220 422 K .
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. Vedle této innosti p sobí jako lektor angli tiny v anglické
škole LITE v Chrudimi.
Pozici zástupkyn pro ízení Centra volného asu vykonávala v roce 2017 paní Miluše
Jindrová dle dohody o provedení práce. Na dohody o provedení práce byli v roce 2017
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zam stnáni tito lekto i Centra volného asu:
Vojt ch Beneš
Kamila Sochorová
Mgr. Monika Bláhová
Jakub Sochor
Miluše Jindrová
Bc. Renáta Š astná
Matouš Chytka
Mgr. Romana Titová
Petr Chytka
Martin Zezulka
Andrea Kulhánková
Celkem bylo v Centru volného asu v roce 2017 odpracováno 759,5 hod.
Na dohody o provedení práce byli v roce 2017 zam stnáni tito u itelé a vedoucí eského
hudebního tábora mládeže:
MUDr. Lucie Baráková
David Maxa
Bc. Dorota Šimonová
Mariana Jouzová
Mgr. Tereza Myslilová
Barbora Švarcová
Karolína Klempí ová
Zuzana Nevolová
Št pán Tvrdý
Dora Krej í ová
Radka íhová, DiS.
Kamila Uherková
Dominik Landsinger
Antonín Vlach
Mg.A. Eva Suchánková
Hana Lebdušková
Tereza Suchánková
Ing. Josef Vondrá ek
Barbora Mádrová
Jáchym Šimon
Dorotea Zachová
Odpracovali celkem 518 hodin.
Se zahrani ními lektory byla sepsána smlouva o provedení um leckého výkonu, na základ
níž byly t mto lektor m proplaceny náklady na cestu do eské republiky a zp t proti
p edložení cestovních doklad a uhrazeny náklady na ubytování a stravování po dobu jejich
pobytu v HTM. Zahrani ní lekto i u ili v HTM bez nároku na honorá . Zahrani ními
lektory v roce 2017 byli:
Col. Ret. Thomas Palmatier
Dr. Paul Kim
T mto lektor m byla proplacena náhrada cestovních náklad a notového materiálu ve výši
71978,22 K .
Další smlouva o provedení um leckého výkonu byla sepsána s t mito lektory:
Martin echovi
MgA. et Bc. Lucie Kubátová Jana Poz stalová
Radim erník
Zden k Lorenz
Bc. Renáta Š astná
Mgr. Ilona Chocholatá
MgA. Kornélie Mare ková
Eliška Urbanová
Petr Jandík, DiS.
Mgr. et Bc.Andrea Marková Adam Vojt ch
Václav Janoušek
Mgr. Martin Mazánek, PhD. Eva Zemanová, DiS.
Mgr.art. Petr Kadera
Jan Pátek
Pavel Korbi ka
BcA. Veronika Poslušná
Celkem byly vyplaceny honorá e ve výši 35 900 K na základ t chto smluv.
Dobrovolníci - eský hudební tábor mládeže
Dobrovolné pracovníky tvo í p edevším technický personál a oddíloví vedoucí.
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 2017 zajiš ovat celkem 13 dobrovolných
pracovník :

13

Michaela Cásková
Tomáš Hubený
Klára Krej íková
Božena Kuši ková
Mgr. Zde ka Matoušková

Lenka Schejbalová
Jitka Špa ková
Eva Škoudlínová
Martina Tobiášková
Bc. Tomáš Vincenc, DiS.

Mgr. Helena Va ková
Miluše Vlasáková
Mgr. Helena Wiesenbergová

Bez vaší pomoci by nebylo možné náš tábor uskute nit. D kujeme!

Budoucí rozvoj
Možnosti investi ního rozvoje v roce 2017 byly velmi omezené a sm ovaly p edevším do
rozvoje technického zázemí HTM. Byl po ízen wifi router, slune ník pro nácvik v sekcích,
stroj na výrobu odznak , 5 ks skládacích židlí, stolek na bicí nástroje a drobné bicí nástroje
(claves, chimes, cow bell, finger cymbal, sleigh bell, shaker, tamburína a triangl), klavírní
stoli ka, laminova ka a klávesnice k PC. Obdržené dotace byly o 46% vyšší než v roce 2016.
Rok 2017 z stal ve stínu p edchozího jubilejního roku, pokud jde o objem získaných dar i
po et student . Hospoda ení se v roce 2017 vrátilo zpátky do ervených ísel. V zájmu
obnovy a rozvoje materiálního vybavení byla b hem 22. ro níku eského hudebního tábora
mládeže uspo ádána ve ejná sbírka registrovaná u Krajského ú adu Pardubického kraje. Z
výt žku této sbírky ve výši 18 185 K bylo po ízeno bicí vybavení, klavírní stoli ka,
slune ník pro sekce a židle.
Nep íliš dobrou zprávou za rok 2017 je to, že byl vytvo en jak schodek rozpo tu tak záporný
hospodá ský výsledek, a to navzdory všem získaným dotacím. Na vin je r st mzdových
náklad zp sobený zvyšováním minimální mzdy, na což v as nereagovaly ceny našich
služeb. Proto hlavním cílem pro rok 2017 je vrácení jak rozpo tového hospoda ení, tak
hospodá ského výsledku do kladných hodnot. Dalším cílem je udržet rostoucí po et student
v následujících letech a dále rozši ovat innost obecn prospšné spole nosti.
V horizontu n kolika let uvažujeme na pozemcích ve vlastnictví HTM se z ízením
p íst ešk pro nácvik v sekcích. Rádi bychom m li na našich pozemcích vodní zdroj, který by
byl zdrojem pitné vody pro p ípadné po ízení mobilních dom , které by bylo možno použít
jak pro výuku, tak i pro ubytování student nebo u itel .
Tyto plány však ohrožuje chystaný prodej rekrea ního za ízení Radost novému majiteli.
Pokud bude nový majitel pokra ovat v táborové innosti, m žeme se pustit do realizace
t chto plán . V p ípad jiného využití nebude mít smysl tyto pozemky dále držet.
St edoevropské symfonické orchestry mládeže (CEYSO) se zatím kv li nedostatku vhodných
dirigent , kte í by se v novali mládeži v pr b hu školního roku, integrovaly s letními kurzy
HTM.
Plánujeme také za azení kurz pro dirigenty orchestr , zavedení e-shopu s notami pro školní
orchestry a z ízení klubové internetové rozhlasové stanice, která bude vysílat klasickou hudbu
a jazz a také skladby z historie HTM.
Plán p íjm pro rok 2018 dle odhadu
tržby z prodeje služeb
1348000
dary a dotace
303000
tržba z prodeje zboží
55000
pronájem majetku
10000

Plán výdaj pro rok 2018 dle odhadu
ubytování a stravování
odm ny zam stnanc m v . odvod
služby
materiál

14

720000
540000
300000
68000

úroky
Celkem

1000
1 717 000 K

nákup zboží
po ízení majetku
Celkem

45000
44000
1 717 000 K

V Horním Jelení uvažujeme o rekonstrukci vhodného objektu pro innost zájmových útvar
Centra volného asu, která by v letním období sloužila pro výuku n kterých obor
HTM a
zárove by byla administrativním zázemím pro innost.
V dopl kové innosti budeme hledat další možnosti rozší ení sortimentu suvenýr a využití
potenciálu návšt vnosti, který mají naše internetové stránky. 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 dotace z fond Evropské unie.

Finan ní zpráva
ROZVAHA k 31.12.2017
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
Bankovní ú ty
Náklady p íštích období
Aktiva celkem

Pasiva (v tis. K )
3 Vlastní jm ní
- 3 Ú et hospodá ského výsledku (ztráta)
150 P ijaté zálohy
789 Zam stnanci
- 787 Závazky k institucím soc. zabezpe ení
a ve ejného zdrav. pojišt ní
4 Jiné závazky
22
1
5
6
151
3
344 Pasiva celkem

VÝKAZ ZISK A ZTRÁT
Náklady (v tis. K )
innosti
Spot eba materiálu
Prodané zboží
Cestovné
Ostatní služby (pronájem RZ
Radost, poštovné, telefon,
pojišt ní, p eprava atd.)
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojišt ní
Dan a poplatky
Jiné ostatní náklady (pojišt ní)
Náklady celkem

Hlavní
73
0
12
947

Hospodá ská
36
2
0
17

Celkem
109
2
12
964

384
78
1
7
1502

0
0
0
1
56

384
78
1
8
1558
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140
-55
117
31
10
101

344

Výnosy (v tis. K )
innosti
Tržby z prodeje služeb a zboží
Úroky
Zú tování fond
Jiné ostatní výnosy
P ijaté p ísp vky (dary)
Provozní dotace
Výnosy celkem
Výsledek hospoda ení p ed
zdan ním
Da z p íjm
Výsledek hospoda ení po
zdan ní

Hlavní
1109
1
18
1
21
292
1442
-60

Hospodá ská
61
0
0
0
0
0
61
5

Celkem
1170
1
18
1
21
292
1503
-55

0
-60

0
5

0
-55

Hodnocení hospoda ení
Hospoda ení obecn prosp šné spole nosti eský hudební tábor mládeže za rok 2017 je
možné hodnotit BEZ VÝHRAD.
Hospoda ení eského hudebního tábora mládeže o.p.s. skon ilo v roce 2017 ztrátou ve výši
54.900,50 K . Za propadem hospoda ení stojí p edevším r st mzdových náklad , na které
v as nezareagovaly ceny našich služeb. Dalším faktorem je pokles po tu žák v eském
hudebním tábo e mládeže i v Centru volného asu kv li vým n lektor a neuskute n ní
vým ny v programu FACE-IN. Proti p edchozímu roku poklesl i objem získaných dar .
Kladn lze hodnotit pouze r st objemu získaných dotací. V Centru volného asu došlo k
uzav ení
jednoho
oboru
v
Vývoj výnos a dotací na tábory (2008 - 2017)
podzimní ásti a poklesu po tu
žák u výtvarných obor , takže se
1600000
neprojevil nár st po tu žák u
270300
1400000
tane ní a pohybové výchovy.
392492
313000
349720
Doufejme, že se poda í v
254600
1200000
185300
následujícím roce zvrátit tento
140500
198200 155000
nep íznivý trend poklesu po tu
1000000
177120
student
a vrátit hospoda ení
800000
eského hudebního tábor mládeže
o.p.s. do kladných hodnot.
600000
1143044
Je pot eba vrátit se k r stu po tu
997761
844650 824019 838420839321
ú astník v následujících letech.
834621837666 822490
400000
684586
Jedna cesta je zkvalit ování
200000
poskytovaných služeb, které by
dokázalo zabránit negativnímu
0
vlivu
chátrajícího
vybavení
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
rekrea ního za ízení, se kterým my
nic nem žeme ud lat, protože jej
pouze pronajímáme na dobu tábora. M žeme však ovlivnit kvalitu stravování, lepší výb r
dirigent , repertoáru, atraktivn jší program díky za azení koncert na blízkých zámcích. Jen
HTM + CEYSO

dary a dotace
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k

Výsledky hospoda ení HTM 1997 - 2017
(nadace HTM 1997 - 1998, HTM o.p.s. 1999 - 2017)
100000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

73660

50000

26000

63161

14563

0
-6000

-23473
-34323
-31628
-71557

K

-50000 -24918
-100000
-150000

-45071
-82787

-13586
-26215

-54901

-117655
-121167
-173674

-200000
-250000
-300000

-264660 -252000
-279000

tak m žeme žádat vyšší cenu za naše služby. Druhou cestou je rozši ování hlavní innosti,
kdy se m žeme zam it na zavedení nových obor , otev ení nových kurz nebo kroužk ,
p edstavením nových možností pro naše studenty nap . vým nné pobyty v zahrani í.
Pozitivn m že ovlivnit hospoda ení i dopl ková innost se zam ením na prodej not pro
školní orchestry, sportovních pot eb nebo táborového vybavení pro mladé a provize z prodeje
letenek. Jedin tak je možné zlepšit hospoda ení spole nosti a udržet hospodá ské výsledky v
kladných íslech.
V roce 2017 nebyl po ízen žádný dlouhodobý majetek. Podpora od úst edních orgán ,
krajské a místní samosprávy vzrostla, avšak pokud jde o dary podnikatelských subjekt ,
nastal výrazný pokles. Usp t v obrovské konkurenci žadatel je velmi náro né. Práv proto je
nezbytné uvažovat o výrazném rozší ení dopl kové innosti, abychom se zbavili závislosti na
t chto ve ejných zdrojích. Jakékoliv investice i rozsáhlejší opravy však není možné
realizovat bez finan ní pomoci soukromých dárc . Je pozitivní, že se nám poda ilo získat pro
rok 2018 p ísp vek na vým nu sv tel, v tráku a zadního ela haly z programu malý
LEADER, který je organizovaný z prost edk MAS Holicko o.p.s.
Dalším ohrožením hospoda ení spole nosti je mírný pokles krátkodobého majetku spole nosti
o 13,6% z 222000 K na 192000 K . Dlouhodobý majetek kv li plnému odepsání a
skute nosti, že nebyl po ízen žádný nový dlouhodobý majetek, z stává v nezm n né výši.
Dne 29.12.2017 byla provedena inventarizace majetku a kontrola hospoda ení spole nosti.
Inventarizaci provedla komise ve složení Ing. Josef Kuši ka, Jaroslava Kuši ková a Martina
Tobiášková. Inventární stav souhlasil se skute ností. P i kontrole hospoda ení byly zjišt ny
následující nedostatky: Chyb jící zápisy z inventarizace pokladny v pr b hu roku. Dozor í
rada uložila odstran ní t chto nedostatk .
Mgr. Helena Wiesenbergová, v. r.
p edsedkyn dozor í rady

17

Pod kování
eský hudební tábor mládeže 2017 se konal za finan ní podpory m sta Horní Jelení,
Ministerstva školství, mládeže a t lovýchovy R, Ministerstva kultury R a Pardubického
kraje. Obecn prosp šná spole nost eský hudební tábor mládeže dále d kuje sponzor m za
poskytnutou finan ní a materiální pomoc. V roce 2017 jimi byli:

HUCK CZ s.r.o., Horní Jelení
Prodejna Ve erka, Duong Dinh Nhiem, Horní
Jelení
Autoškola Karel Etflaiš, Horní Jelení
Darina Götzlová, Holice
Autodoprava Otto Götzl, Holice
Kavárna Fontánka, Zden k Bolehovský, Horní
Jelení
Zahrada – kv tiny, Emanuel Rožek, Horní Jelení
Kade nictví Ji ina Lojšková, Horní Jelení
Kooperativa, pojiš ovna, len Vienna Insurance
Group, pob. Holice
Leoš Nekula, Vyškov
MUDr. Rudolf Mac, Horní Jelení

Kovovýroba Ivan Tobiášek, Horní Jelení
eznictví – uzená ství Josef Morávek, Vra ovice,
provozovna Horní Jelení
Piano servis Miroslav Doležel, Lanškroun
PICOP Miroslav Píša, Vysoká nad Labem
Prodejna Racio, Holice
Restaurace "U Pytláka" František Gab o, Horní
Jelení
Rekrea ní za ízení Radost, Horní Jelení
EL-KO, Ji í Vondrá ek, Horní Jelení
Xfer s.r.o. Brno

Zem d lská spole nost Ost etín, a.s.

Kontakt
eský hudební tábor mládeže
o.p.s.
Kolá ského 390
533 74 Horní Jelení
eská republika
mobil: +420-723-130 004
+420-606-458 314
e-mail: info@chtm.cz
Internet: http://www.chtm.cz
Zapsána v rejst íku OPS
u Krajského soudu
v Hradci Králové - oddíl O, vložka 38,
I O: 259 20 154
bankovní spojení KB a.s., Holice v .
.ú. 107-9235420297/0100
Expobank CZ a.s. .ú. 5129451307/4000
Vydal: eský hudební tábor mládeže o.p.s.
Edi ní p íprava: Ing. Josef Kuši ka, Jaroslava Kuši ková
Grafická úprava: Ing. Josef Kuši ka
Foto: Tereza Suchánková, Ing. Josef Kuši ka, archív HTM
Horní Jelení, erven 2018
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