
Spolek Děti Řepice 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



Spolek Děti Řepice 

 
 

Úvodem 
 

Není snadné popsat na několika listech papíru spoustu hodin činnosti 
dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch práce s dětmi. Nejde ani popsat 
radost a štěstí dětí, které se zúčastňují našich akcí. Děláme to proto, protože nás to 
baví a věříme, že je to správné. Pokusíme se Vám přiblížit naše cíle, a jak to děláme. 
Pro ty, co nás znají, to nebude nic nového. 
 
 
Kdo jsme a jak jsme vznikli 
 
 Občanské sdružení Děti Řepice (po novu Spolek Děti Řepice) vzniklo 5. října 
2011. Jako hlavní zakladatelé byli Martin Tíkal a Vladimíra Tíkalová, kteří již od 
roku 1998 byli členy Občanského sdružení Dětem pro radost, které působilo v okolí 
Žatce. Od roku 2002 byl Martin Tíkal hlavním vedoucím zdejšího letního dětského 
tábora. Po přestěhování se do Řepice v roce 2006 začali připravovat drobné akce pro 
děti z okolí Řepice a v roce 2008 byl v Řepici první letní dětský tábor. V dalších letech 
probíhalo čím dál tím víc akcí a v roce 2011 po letním táboře bylo rozhodnuto, že 
založíme vlastní Občanské sdružení.  
 Dne 5. 10. 2011 přípravný výbor ve složení Martin Tíkal, Vladimíra Tíkalová a 
Eva Soukupová začali pracovat na stanovách Občanského sdružení děti Řepice a 18. 
listopadu jsme byli zaregistrováni u ministerstva vnitra. 7. 12. 2011 byla první schůze 
a přijímání nových členů. Účelem spolku je využití volného času dětí a mládeže, a to 
zejména v oblastech sportu, techniky, přírody, ekologie, kultury, vzdělávání apod. 
Spolek svojí činností podporuje talentované děti a mládež, tvořivou iniciativu a 
podnikavost. Zabezpečuje činnost pro děti a mládež, při níž dochází ke smysluplnému 
využití volného času, zvyšování kvalifikace, získávání odborných znalostí a 
dovedností. 
 Dnem 31. 3. 2016 jsme Občanské sdružení Děti Řepice přejmenovali na Spolek 
Děti Řepice. 
 Jsme členy RADAMBUK-Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje z.s. 
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Základní údaje 
 
 
Název:     SPOLEK DĚTI ŘEPICE 
   
 
IČO :      22765603 
 
 
Registrace:    dne 18. 11. 2011 VS/1-1/86481/11-R 
 
 
Sídlo:     Řepice 133, 38601 
 
 
 
Předseda spolku:   Martin Tíkal 
 
    
 
Kontakty:    tel. 777214510 
 
     e-mail mtiky@seznam.cz, detirepice@seznam.cz 
 
     www.deti-repice.cz 
 
 
Číslo účtu:     2700399007/2010 
 
 
Datová schránka:   35hm4kf 
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Přehled činnosti v roce 2017 
 

  
- Pravidelný kroužek vybíjené 
- 8.1. Lyžování v Alpách 
- 26.1. Laser aréna Písek 
- 3.2.  Výlet na HC Sparta Praha 
- 12.2. Muzikál Angelika 
- 27.2. -3.3 Jarní prázdniny 
- 16. -18.3. Tropical Island 
- 20. 3. Zahájení transferu žab 
- 25. 3. Turnaj ve vybíjené 
- 8. -9.4. Tropical Island 
- Bambifest 
- 26. 5. Brigáda na natírání podsad 
- 27.5. Koncert Sebastián 
- 1. 7. Divadlo Karlštejn 
- 3. 7. Výlet do Legolandu 
- Příměstské tábory 
- Letní tábory 
- 1. 9. Letní kino 
- 2. 9. Pohádkový les 
- 23. 9. Strašidelný les 
- 29.9. Muzeum a Laser Aréna 
- 12. -15. 10. Projekt 72 hodin v Chorvatsku 
- 10. -12.11. Víkend pro vedoucí 
- Vánoční Laser Aréna 

 
Rok 2017 byl pro náš spolek úspěšný a povedlo se nám více než dobře navázat na rok 
2016. Téměř na každý měsíc jsme pro děti připravili nějakou zajímavou akci nebo 
výlet. Členové spolku byli aktivní a v hojném počtu jezdili na akce i na jejich přípravu. 
Obzvlášť aktivní byli praktikanti, kteří dojíždí na akce až z Prahy.   
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Tak jako v loňském roce se nám 
povedlo vybudovat „pastelkové hřiště“, tak 
letošní rok byl ve znamení změny tábořiště. 
Okolnosti nás přivedli k důležitému 
rozhodnutí co dál s našimi tábory. Dosavadní 
prostory již nebylo možné využívat, a tak 

jsme začali budovat novou nejen táborovou základnu. Mimo nového místa jsme ale 
chtěli dětem nabídnout i něco navíc a to bylo ubytování. Tábory ve stanech byly fajn, 
ale dřevěný podsadový stan je daleko 
lepší. Pomocí našich sponzorů se nám 
povedlo nakoupit a dodělat 29 kusů 
podsadových stanů. Na tábořišti jsme 
nechali vybudovat vrt na vodu a 
postavili malinkou boudu okolo, 
vysázeli jsme zeleň a vybudovali dětské 
prolézačky. Na jaro příštího roku 
máme již připravený materiál na malé 
přenosné pergoly. S firmou E-on máme 
podepsanou smlouvu o připojení 
k elektrické soustavě. Celý prostor tak může sloužit nejen k pořádání táborů, ale i 
narozeninových oslav a různých jiných akcí. Obci Řepice se pravděpodobně v příštím 
roce povede okolo této základny opravit cestu, kde bude možno jezdit na in-line 
bruslích. 

 
 
První akcí pro děti byl již tradiční jednodenní výlet na lyžování do Rakouského 

střediska Dachstein. 
 

 
 O pololetních prázdninách jsme pro 
děti připravili výlet do písecké Laser Arény. 
Pro každého byly tři hry v aréně a mnoho 
další zábavy. Mimo hry v aréně si 
vyzkoušely i virtuální realitu aj.. 
 
 

 



Spolek Děti Řepice 

 
 

 Začátkem února jsme vyrazili do Prahy na hokejový zápas. V rámci akce 
„Sparta vzdává hold“ jsme v dětech vzbudili zájem o další sport a ukázali jim 
atmosféru velkých hokejových zápasů.  
 
 12. února jsme od pohybových aktivit přešli ke kultuře a navštívili jsme divadlo, 
kde jsme viděli představení Angelika. 
 
 O jarních prázdninách jsme již 
pravidelně pořádali příměstský tábor pro děti. 
Na každý den jsme připravili jiný program, a 
tak děti mohly navštívit Laser Arénu v Písku, 
Hopsárium v Českých Budějovicích, aqvapark 
v Horažďovicích nebo kino a hry v Řepici. 
Kapacita byla opět plně obsazena. 
 

  
 
 
Víkendový výlet do Tropical 

Islandu jsme uskutečnili hned dvakrát 
a to v krátké době po sobě (16. -18. 3. a 

8. -9.4.) I přes stále se navyšující cenu 
vstupů do areálu, byl zájem opravdu 
veliký. Přibližně 60 účastníků si akci 
užilo a to díky i stále se rozšiřujícím 
možnostem vyžití. Nově byl otevřen 
venkovní areál s divokou řekou, a jak 
říkaly děti „bylo to hustý“. 

 

  
 
 
 

 



Spolek Děti Řepice 

 
 

 
Od 20. 3. jsme se zapojili do pomoci při 
transferu žab. Při budování naší nové táborové 
základny jsme při jednání s ochránci přírody 
narazili na problematiku migrace žab, které 
musí při své cestě k vodě překonávat 
komunikaci vedoucí do Řepice. Rozhodli jsme se 
těmto žabičkám pomoct a necelé tři týdny jsme 
večer při setmění přenášeli žabky přes cestu. 
Dětem se tato akce velice líbila. Pobíhání po 
tmě s reflexní vestou a baterkou po silnici a 
hledání žab mělo úspěch. Tuto akci určitě 
zopakujeme i v dalších letech 
 
  
 
 
 

 
Každoročně od září do dubna vedeme 
v Řepici kroužek pro děti se zaměřením na 
vybíjenou. Na trénincích se schází kolem 30 
dětí ve věku 5 – 16 let. Děti hrají společně 
ale i samostatně po věkových kategoriích. 
Učí se tak nejen samotnou hru, ale i 
ohleduplnost a pomoc mladším dětem. 
Vyvrcholením byla naše účast na Medvědím 
turnaji v Táboře, kde jsme v nejmladší 
kategorii získali 4. místo, ve střední 
kategorii 1. místo a v nejstarší kategorii 4. místo.  
 
 BAMBIFEST je akce pořádaná Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje, které 
se již pravidelně zúčastňujeme. Dva dny společných zážitků a předávání zkušeností 
s prací s dětmi a mládeží nás nabijí energií na další aktivity. 
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Jak již bylo zmíněno v úvodu, naší 
velkou akcí bylo vybudování nové 
základny. V průběhu roku jsme měli 
několik schůzek, kde jsme připravovali 
vše potřebné. Na květnové dvoudenní 
natírání podsad se nám povedlo krásné 
slunné počasí a přišlo kolem 15 lidí. 
Děkujeme všem za pomoc. 

 

Na 26. května jsme nejen pro děti 
připravili zábavné odpoledne. Na 
programu byla zábavná scénka v podání 
Spolku Děti Řepice, vystoupení dětského 
dramatického souboru Tlaminy, 
vystoupení sboru ZŠ Dukelská Bona 
Fide, a koncert zpěváka SEBASTIANA. 
Ten pro děti připravil krásné vystoupení a 
na konci autogramiádu se skvělou 
atmosférou.  

 

 Letní prázdniny jsme zahájili 
výletem na hrad Karlštejn, kde jsme mohli 
vidět divadelní představení Noc na 
Karlštejně.  

 

 3. července jsme s dětmi vyrazili do 
německého Legolandu. Park byl plný 
atrakcí a aktivit nejen pro děti. Všude 
samá kostička. 
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 Naší největší a již tradiční akcí 
jsou letní a příměstské tábory. Některé 
věci se změnily a jiné zůstaly stejné. Opět 
jsme měli 3 termíny letních táborů a 3 
termíny příměstských a opět jsme nebyli 
schopni vyhovět všem zájemcům. Po 
týdnu od spuštění přihlašování byly 
všechny termíny obsazeny. Stejní vedoucí 
a téměř stejné složení dětí ale nové místo 
se spoustou nových možností a nové 
ubytování v podsadových stanech.  

132 dětí na letních táborech 
69 dětí na příměstských táborech 
37 vedoucích 
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Na ukončení prázdnin byly pro 
děti připraveny dvě akce. Na páteční 
večer jsme zakoupili práva na promítání 
filmu „Špunti na vodě“, ale místo 
promítání venku jsme z důvodu počasí 
využili místní tělocvičnu. Přišlo více 
než 150 návštěvníků.  

Následující den byl pro děti připraven 
„Pohádkový les“. Na celkem 7 stanovištích 
se děti mohly přenést do kouzelných 
pohádek tradičních i těch trochu nevšedních.    

 
 
 
 

 
Konec září patří již 

tradičně „Strašidelnému lesu“. 
V lese v okolí Pastelkového hřiště 
je připravena asi 2 km dlouhá 
trasa, na které se děti i rodiče 
mohou příjemně bát. Celá akce 
začíná na louce, kde je možné 
využít různé stálé atrakce pro 
děti, Pastelkové hřiště nebo 
skákací hrad. Po jednotlivcích 
nebo malých skupinkách se po 
setmění vydávají děti na trasu.   

 
 
Většina škol ve Strakonicích měla 29. 9. ředitelské volno a tak jsme pro ně 

připravili výlet místo školy. Okolo 50 dětí vyrazilo do Písku, kde jsme navštívili 
písecké muzeum a Laser Arénu. 
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Náš spolek se již několikátým 
rokem účastní mezinárodního projektu 
„72 hodin“, jehož cílem je pomáhat tam, 
kde je třeba. Letos jsme v počtu 6 osob 
vyrazili do chorvatského Zagrebu. 
Pomáhali jsme například v základní 
škole zřizovat venkovní učebnu pro 
děti a s výsadbou zeleně v okolí školy, 
nebo jsme malovali a uklízeli 
nízkoprahové centrum pro mládež na 
okraji Zágrebu. 4 dny plné zážitků a 

zkušeností, na které dlouho nezapomeneme.  
 
 
O víkendu 10. – 11. listopadu jsme připravili pro 

členy spolku zážitkový víkend v okolí Mníšku pod Brdy. 
Vyhodnotili jsme, co se nám povedlo a v čem chceme i 
nadále pokračovat a jaké vymyslíme nová akce. Program 
byl zpestřen návštěvou muzea Trabantů a 
několikahodinovou hrou v Tepp Faktoru.  

 
 
 
 
 
Koncem roku jsme ještě vyrazili do naší oblíbené Laser Arény a pokračovali 

v pravidelném kroužku vybíjené.  
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Hospodaření  
 
 Hospodaření v uplynulém roce bylo ztrátové -157.029,- Kč. Tato ztráta byla 
způsobena tím, že na konci roku 2016 jsme získali částku 167.600,- Kč (ř. 2) určenou 
na nákup podsadových stanů (ř. 10). Tyto stany byli objednány v prosinci 2016 a 
dodávány v průběhu března – května 2017. Celkový zůstatek ke konci roku činil 
63.004,- Kč. Tyto peníze plánujeme využít na vybudování zázemí na naší nové 
základně (napojení na elektrickou síť a pergoly). Velkou zásluhu na takovémto 
hospodaření mají naši členové, kteří dělají zdarma a rádi. Bez jejich pomoci by nebylo 
možné nadále takto fungovat. V letošním roce jsme nakoupili movitý majetek (nad 
3000,- Kč) v celkové hodnotě 230.781,- Kč. Jednalo se o 29 kusů podsadových stanů a 
expanzní nádobu do vrtu na vodu. 
 

1 převod z roku 2016 220 033 Kč   
2 z toho dary 167 600 Kč účelové dary na nákup podsadových stanů 
3 celkové příjmy 653 540 Kč   
4 celkové příjmy bez r. 2016 433 507 Kč   
5 příjmy od účastníků akcí 326 907 Kč poplatky účastníků akcí - tábory, výlety, akce 
6 členské poplatky 1 000 Kč poplatky členů spolku   
7 příjmy od sponzorů a dary 105 600 Kč účelové dary na nákup podsadových stanů 
8 Výběry z bankomatu a vratky 171 950 Kč   
9 výdaje celkem 590 536 Kč   

10 nákup movitého majetku 230 781 Kč 29 x podsada, expanzní nádoba 
11 výdaje na akce 531 705 Kč   
12 převod do roku 2018 63 004 Kč   
13 na účtu 12 699 Kč   
14 v pokladně 50 305 Kč   

 
 
Celkové příjmy byly 433.507,- Kč. Z toho sponzorské dary (na podsady) 105.600,- Kč. 
 
Výdaje činily 590.536,- Kč.  
 
Zůstatek ke konci roku činí 63.004,- Kč.  
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Plánované akce v roce 2018 
 

Na rok 2018 máme připraveno spoustu aktivit. Mezi ty větší určitě patří 
Zimospaní, Jarní prázdniny, Tropical Island, 3 turnusy letního tábora, 2 turnusy 
příměstského tábora, kroužek vybíjené. Dále plánujeme pokračovat v budování nové 
základny.   

 
 

Poděkování 
 Chtěli bychom poděkovat jménem spolku Děti Řepice všem členům a 

sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou k úspěšnému roku 2017. Děkujeme i 
našim velkým sponzorům. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Závěrem 

 

 


