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Základní údaje 

Název organizace: ................... Campamento '99 
Organizační forma ................... občanské sdružení 
Datum založení ....................... 4. května 1999 
Registrace u MV ČR ................. VS/1-1/  40  019/99 – R 
Adresa.................................... Sekaninova 28, 128 00 Praha 2 - Nusle 
Internet.................................. http://www.campamento99.cz 
Mail........................................ info@campamento99.cz 
 
Počet členů a sympatizantů ...... 160 

Počet zaměstnanců ................. 0 

 
Číslo bankovního účtu.............. 106 101 94 39 / 5500 
IČO........................................ 69344337 
 
Poslední valná hromada občanského sdružení Campamento ’99 se konala 15. 1. 2004. 
 

Statutární zástupci sdružení 

 
Petr Hoffmann ............................................... předseda sdružení, člen výboru 
 
Kateřina Pulkrábková (roz. Koronthályová) ....... jednatel, člen výboru 
 
Markéta Bendová .......................................... člen výboru 
 
Líza Urbanová ............................................... člen výboru 
 
Lukáš Jirsa .................................................... člen výboru 
 
Bohumil Voháňka ……………………..................... člen výboru 
 
Martin Liška ………………………….. ..................... člen výboru 
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Kdo jsme 

Občanské sdružení Campamento ‘99 vzniklo 4. května 1999 a k tomuto datu je také 

registrováno u Ministerstva vnitra ČR. Činnost sdružení je zaměřena na práci s dětmi 

a mládeží. Naším cílem je přispívat ke smysluplnému trávení volného času dětí 

a k všestrannému rozvoji mládeže v České republice. Tyto záměry naplňujeme především 

organizováním sportovních, vzdělávacích a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež. 

Aktivity sdružení vycházejí z křesťanské tradice a tyto hodnoty předává sdružení dál. 

Činnost sdružení probíhá ve spolupráci s farností u kostela sv. Václava v Praze na 

Smíchově. 

Pilířem činnosti OS Campamento ‘99 je pořádání dětských letních táborů. 

Během školního roku organizujeme pravidelné schůzky a výlety pro děti z Prahy a okolí. 

Děti a mládež se účastní schůzek se zábavně-vzdělávacím charakterem a navštěvují 

dramatický kroužek. V rámci společných setkání děti vydávají interní zpravodaj, v němž 

sami referují o uskutečněných aktivitách a jiných zajímavostech. Většina aktivit probíhají 

v prostorách fary u pražského kostela sv. Václava na Smíchově.  

V rámci celoročního programu pořádáme i víkendové výlety mimo Prahu nebo celodenní 
hry. 

Od roku 1999 se Campamento ’99 věnuje speciálnímu projektu integrace dětí z dětských 
domovů do prostředí dětí z běžných rodin. V této oblasti intenzivně spolupracujeme 

s Dětským domovem Žíchovec. Skupina asi patnácti dětí z domova s námi jezdí na dětské 

letní tábory, během školního roku děti v domově navštěvujeme a organizujeme pro ně 

víkendové aktivity.  

Mezi aktivity sdružení patří také podpora dětí ze sociálně slabých rodin. 

 



 

Občanské sdružení Campamento ’99, Sekaninova 28, 128 00 Praha 2, telefon 251 091 230 
email: info@campamento99.cz - http://www.campamento99.cz 

4

Aktivity Campamenta ’99  

I. Popis projektů 

1/Dětské letní tábory 

Dětské letní tábory jsou určeny pro děti a mládež od šesti do osmnácti let. Počet dětí se 

pohybuje mezi 50 a 120 podle kapacity pronajímaného objektu. Táborů se mohou zúčastnit 

také děti se specifickým fyzickým či mentálním postižením: jsou plně zapojeny do činností 

oddílů, po celou dobu tábora je jim však věnována zvýšená pozornost a individuální péče. 

Členové OS Campamento ’99 mají s pořádáním dětských letních táborů zkušenosti již od 

roku 1989. Během předchozích táborů se nám podařilo zformovat stálou skupinu 

zkušených vedoucích a praktikantů, kteří se přípravě i samotnému táboru věnují ve svém 

volném čase a bez nároku na jakoukoli finanční odměnu.  

Každodenní táborový program je tématicky propojen celotáborovou hrou, na jejíž kvalitu 

klademe velký důraz. Úroveň zpracování hry podstatně ovlivňuje sílu zážitku, který si děti 

z letního tábora odvezou do svých domovů. Do hry se snažíme kromě zábavnosti vkládat 

také výchovné prvky, které jsou pro děti ve formě hry přijatelnější a snadněji pochopitelné. 

V rámci celotáborové hry se také děti učí poznávat hodnoty potřebné pro život vycházející 

z křesťanské tradice.  

Konečná podoba celotáborové hry je výsledkem celoroční práce, na jejíž přípravě 
a realizaci se podílí i dospívající mládež nad 16 let. Témata celotáborových her jsou 

každoročně inspirována především historií, mytologií a fantasy literaturou. 
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2/Volnočasové aktivity a dětmi v průběhu roku 

V průběhu školního roku se věnujeme souvislé práci se skupinami dětí a mládeže, kteří 

s námi jezdí na letní tábory, a udržujeme s nimi trvalý kontakt. Mezi pravidelné aktivity 

patří schůzky pro děti a mládež, dramatický kroužek a vydávání interního věstníku 

OMPUSE. Aktivity probíhají v prostorách fary pražského kostela sv. Václava na Smíchově.  

V rámci celoročního programu organizujeme také víkendové výlety mimo Prahu nebo 

celodenní dobrodružné hry. V průměru jednou za měsíc s dětmi připravujeme dvou nebo 

vícedenní výlety s nejrůznější tématickou náplní, které jsou částečně spojeny s návštěvami 

Dětského domova Žíchovec. V letních měsících spíme pod širým nebem a hrajeme hry 

v přírodě, v zimě jezdíme lyžovat. Další náplní víkendového výletu bývá návštěva některého 

historicky významného města.  

Během celoročních aktivit si děti osvojují nejrůznější umělecké, intelektuální i sportovní 

dovednosti, učí se týmové práci. Každá odpolední či vícedenní akce je koncipována tak, 

abychom dětem zábavnou formou poskytovali nové znalosti a zkušenosti v oblasti sociálního 

vzdělání a předali jim hodnoty, které jim pomohou najít správné místo ve společnosti. 

 
 

3/ Podpora dětí ze sociálně slabých rodin 

Dětem, které pocházejí ze sociálně slabých rodin (často se jedná o sourozenecké skupiny), 

poskytujeme na veškeré akce slevy. Umožňujeme jim tak účastnit se aktivit, které by si 

jinak jejich rodiny nemohli dovolit a zprostředkováváme jim pro ně nevšední způsob trávení 

volného času. Nejvýraznější podpora probíhá zejména při zimních výpravách na lyže.  

V rámci aktivit sdružení evidujeme potenciální klienty - děti ze sociálně slabých rodin - 

a jejich potřeby a na druhé straně konkrétní dárce, kteří často chtějí zůstat v anonymitě.  

Od začátku školního roku 2004/2005 zprostředkuje sdružení finanční podporu dvou 

neslyšících dětí, a to konkrétně příspěvkem na plavání pro obě děti v průběhu školního 

roku. 
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3/ Integrace dětí z dětského domova - spolupráce s DD Žíchovec 

Od roku 1999 rozvíjíme projekt tzv. integrovaných dětských letních táborů, který se snaží 

sblížit děti z dětských domovů a z běžných rodin, a zprostředkovat tak oběma skupinám 

pohled na úplně jiný svět, než na který jsou zvyklé ze svého každodenního života. 

Společný tábor pro děti z rodin a děti z domova se ukázal jako velmi vhodný způsob 

integrace dětí z dětského domova do normální společnosti. Přesto, že se tyto děti zpočátku 

chovaly odmítavě, již v průběhu prvního letního tábora dokázaly svou pozornost věnovat 

celotáborové hře a nám se podařilo získat jejich důvěru. Díky tomu se nám nejen na 

táborech, ale i během školního roku, daří děti z dětského domova motivovat a kladně na ně 

působit.  

Děti na letním táboře jsou vždy z více než dvou třetin z rodin, maximálně jednu třetinu pak 

tvoří děti z Dětského domova. Společnost dětí z běžných rodin považujeme za ideální pro 

integraci a výchovu dětí z dětských domovů. Celý projekt si klade za cíl především 

poskytnout možnost zapojení dětí z dětského domova mezi děti z rodin. Zkušenost však 

ukázala, že i pro děti z rodin může být kontakt se svěřenci dětského domova přínosný, 

především pak v uvědomění si významu rodiny, a to jak vlastní, tak v obecné 

celospolečenské rovině. 

Táborem naše práce s dětmi z DD nekončí. V průběhu školního roku dětský domov 

pravidelně navštěvujeme. Pro děti z domova organizujeme také víkendové aktivity, celodenní 

hry a výlety, do nichž se snažíme zapojovat i děti z rodin, aby se kontakt mezi oběma 

skupinami dětí upevnil. 

Integrovaný dětský letní tábor budeme pořádat i v dalším roce a zúčastní se ho děti, s nimiž 

se již osobně známe, a můžeme se tak lépe věnovat jejich specifickým potřebám způsobeným 

citovou vyprahlostí a deformací osobnosti z velmi uzavřeného prostředí dětského domova. 

Neradi bychom přerušili styky s dětmi, kterým je již více než 16 let, a proto se je snažíme 

zapojit do přípravy táborové hry a začlenit je do oddílu mládeže, který se na realizaci 

celotáborové hry podílí. 

V rámci projektu integrace dětí z dětských domovů a spolupráce s Dětským domovem 

Žíchovec se OS Campamento ’99 rozhodlo navázat spolupráci také s OS DOM (Dům 

otevřených možností) v oblasti péče o děti z dětských domovů po dosažení 18ti let. 

Děti vyrůstající v dětských domovech musí obvykle po dosažení plnoletosti ústavy opustit, 

často však ještě nejsou připraveny na reálný život ve společnosti. OS DOM poskytuje těmto 

dětem jakési útočiště formou „Domů na půl cesty“. Vzhledem k tomu, že OS 
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Campamento´99 má s prací s dětmi z dětských domovů dlouholeté zkušenosti, rozhodlo se 

navázat s OS DOM v této oblasti spolupráci a v různých dětských domovech monitorovat 

děti, které by bylo možné začlenit do programu „Domů na půl cesty“. Projekt bude plně 

realizován  roce 2005. 
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4/ Projekt „Lesy pro děti“   

 
Projekt „Lesy pro děti“ je součástí vzdělávacích aktivit občanského sdružení 

Campamento´99, jehož účelem je seznámit děti a mládež s ekologickým chováním, učit je 

chovat se správně v lese a rozumět lesním kulturám.  

Jednotlivé ekologicko vzdělávací činnosti (poznávání lesních rostlin a plodů, ochrana 

přírody, očista lesa, apod.) jsou v rámci projektu včleněny do běžného programu 

pravidelných schůzek, táborových i víkendových her a soutěží. Důraz klademe především na 

to, aby děti získávaly nové poznatky zábavnou, nenucenou formou a osvojovaly si ekologické 

chování přirozenou cestou.  

Tato metoda se zdá být nejúčinnější a pozitivně působí na dopad celého projektu. 
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II. Aktivity v roce 2004 

 
 Činnost Datum Popis 

1. Dětský letní tábor 10.7. - 24.7. Integrovaný dětský letní tábor s interaktivní celotáborovou 
hrou v táborové základně Komáří louka v jižních Čechách. 

1xtýdně Zábavně – vzdělávací schůzky pro děti a mládež 

1xtýdně Dramatický kroužek 

1xměsíčně Měsíčník OMPUSE 

15.6. Schůzka pro rodiče spojená s vystoupením dramatického 
kroužku. 

2. Volnočasové 
aktivity v Praze 

22.12. Vánoční besídka, představení dramatického kroužku 

29.1. - 1.2. Pololetní prázdniny na lyžích pro děti z rodin (Jablonec 
nad Jizerou). 

27.2. - 29.2. Víkendová výprava pro děti a mládež (Krkonoše) 

23.4. - 25.4. Víkend s dramatickým kroužkem, vystoupení na 
Podlipnickém festivalu 

30.4. - 2.5. Víkend v přírodě pro děti z rodin – „puťák“ (Brdy) 

27.10.-31.10. Víkendová výprava s etapovou hrou pro děti z rodin 
(Zálesní Lhota, Krkonoše)  

3. Výlety a hry 
s dětmi z rodin 

13.11. Hra po Praze 

18.4. Děti z DDŽ v Praze – návštěva tréninkového centra na 
Spartě, setkání s fotbalisty, odpolední zábavný program 

18.6. - 20.6. Víkend v DDŽ – celodenní edukativně-zábavná hra pro 
děti z DDŽ 

31.7. Jednodenní potáborová návštěva DDŽ 

3.9. - 5.9. Příprava zahradní slavnosti (3.9.), zahradní slavnost pro 
sponzory v DDŽ (sobota 4.9. odpoledne), večer s dětmi 

2.10. Babí léto v DDŽ (Středověké klání, turnaj osmi družstev 
z osmi DD v jižních Čechách) 

4. Spolupráce s DD 
Žíchovec 

18.12. Předvánoční návštěva DDŽ, předání dárku k Vánocům od 
sponzora (nový počítač) 
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1/ Letní tábor Komáří louka  2004 

Dětský letní tábor 2004, tentokrát pod názvem „Král a světec“, se konal v táborové 

základně Komáří louka. Tábořiště se nachází v překrásném prostředí jihočeských lesů u 

rybníka Holub, blízko vesnice Nová Olešná, asi 15 km od Jindřichova Hradce. Děti i vedoucí 

byli ubytováni v jednoduše, ale účelně zařízených stanech po dvou a v dřevěných 

bungalovech.  

Tábora se zúčastnilo 61 dětí nejen z křesťanských rodin, z toho 11 dětí z dětského domova 

Žíchovec u Prachatic. Děti byly rozděleny do šesti přibližně desetičlenných oddílů ve dvou 

věkových kategoriích. Každý oddíl vedli dva zkušení pracovníci, vedoucí a praktikantka, 

kteří s dětmi trávili 24 hodin denně. Na přípravě a organizaci táborové hry se aktivně podílel 

také zvláštní oddíl nejstarších dětí ve věku 16 - 18 let, sestavený zejména z účastníků 

táborů z předešlých let. Spolu s nimi zajišťovalo denní program a technické zázemí hry 

dalších 8 dospělých.  

Dopolední program byl obvykle zaměřen na vzdělávání (získávání různých dovedností, např. 

poznávání různých druhů stromů a rostlin, atd.), sportovní aktivity a etickou výchovu 

(smysl pro fair play). Odpolední program byl věnován jednotlivým etapám celotáborové hry, 

v nichž mohly děti získané dovednosti uplatnit.  

V průběhu druhého týdne tábora vyrazily děti na „puťák“. Jednotlivé oddíly se svými 

vedoucími strávily 4 dny v lesích v okolí tábora, kde se učily soužití s přírodou a absolvovaly 

rozhodující soutěže v rámci celotáborové hry.  

Během 14ti dnů na táboře měly děti možnost seznámit se s novými lidmi, zdokonalit se ve 

sportovních i intelektuální dovednostech. V neděli se děti i vedoucí zúčastnili mše svaté za 

doprovodu kytarových písniček. Děti z dětského domova prohloubily přátelství s některými 

dětmi z Prahy a vytvořily si hlubší vztah i k některým vedoucím. Tyto pozitivní ukazatele 

bylo možné pozorovat i později během podzimních akcí v DD Žíchovec a zdá se, že usnadní 

práci s dětmi z tohoto dětského domova i do budoucna.  

V době konání tábora byly navíc průběžně aktualizovány internetové stránky OS 

Campamento´99, jejichž prostřednictvím jsme rodičům dětí poskytovaly informace o chodu 

tábora a udržovali s nimi kontakt. Stránky tábora Komáří louka 2004 si můžete prohlédnout 

na adrese www.campamento99.cz, v záložce letní tábory.  

Průběh tábora je již tradiční, a tak může Komáří louka 2004 posloužit jako inspirace pro 

chystaný dětský tábor v létě 2005, který se bude konat na tomtéž místě.  
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2. Volnočasové aktivity v Praze / Výlety a hry s dětmi z rodin 
 

Během roku 2004 pořádalo OS Campamento´99 v prostorách fary kostela u Sv. Václava 

v Praze na Smíchově tyto volnočasové aktivity: 

 

• Pravidelné schůzky dětí 

Náplní schůzek bylo hraní logických a tvořivých her a vzdělávání zábavnou 

formou zaměřené na různá témata (např. poznávání přírody, diskuse o biblických 

příbězích, …). V rámci pravidelných schůzek byl od září do prosince 

uskutečňován i projekt „Lesy pro děti“. 

• Věstník OMPUSE 

V roce 2004 vyšlo 6 čísel věstníku OMPUSE, v němž děti a mládež sami referují o 

víkendových akcích a jiných událostech. Některé články byly zaměřeny i 

výchovně (např. článek o šikaně). Zpravodaj byl distribuován mezi děti, které se 

účastní celoročních aktivit, členy OS Campamento´99 a pravidelně byl zasílán i 

dětem z DD Žíchovec. V budoucnu plánujeme jejich zapojení do přípravy věstníku 

formou krátkých příspěvků například o událostech v domově. 

• Dramatický kroužek 

V rámci dramatického kroužku děti rozvíjejí pohybové, hudební, rétorické a 

vyjadřovací dovednosti a intenzivně se věnují přípravě představení. V dubnu 2004 

členové našeho dramatického souboru zahráli představení na akci „5. den pro 

podlipnické kostely“, jejímž účelem bylo shromáždit finanční prostředky na 

záchranu tří kostelů v okolí Lipnice. Další vystoupení bylo možno shlédnout 

v rámci vánoční besídky a předprázdninové schůzky pro rodiče. 

 

Vedle pravidelných volnočasových  aktivit jsme pro děti z rodin letos uspořádali 

několikadenní výlety mimo Prahu a celodenní hru po Praze. 

 

• Několikadenní výlety mimo Prahu 

V průběhu roku jsme pro děti a mládež, které se účastní pravidelných 

volnočasových aktivit OS Campamento´99, uspořádali 5 několikadenních výletů. 

V zimě se děti mohly zdokonalit v lyžování během pololetních prázdnin v Jablonci 

nad Jizerou a víkendu v Zálesní Lhotě v Krkonoších. Na jaře vyrazila část dětí 

z dramatického souboru předvést své umění na Podlipnicko, na přelomu dubna a 

května se konal víkendový „puťák“ v brdských lesích, který byl částečnou 

přípravou na tábor. Během podzimních prázdnin děti opět vyrazily na chatu 

v Podkrkonoší a v okolních lesích hráli několikadenní „bojovku“ zaměřenou 

především na hlubší poznání přírody.  
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• Hra po Praze 

V listopadu se v Praze na Vyšehradě konala celodenní hra, při níž se děti 

zábavnou formou seznamovaly s historií Prahy a některými pražskými legendami. 

Hra byla také spojena s projektem „Lesy pro děti“, její součástí bylo i zjištění 

významu pražských parků a významu použití dřeva v pražské architektuře. 

 

3. Spolupráce s DDŽ 

V  rámci  projektu „integrace dětí z dětských domovů“ jsme letos rozšířili spolupráci s DDŽ. 

Děti z dětského domova se kromě tábora mohly setkat se svými kamarády z řad dětí 

i dospělých během několika dalších akcí pořádaných během roku. 

 
• Děti z DD Žíchovec v Praze 

V dubnu přijelo do Prahy 10 dětí z DDŽ. Mnohé z nich se v domově věnují 

sportovním aktivitám, především fotbalu, a proto jsme pro ně připravili setkání 

s profesionálními fotbalisty spojené s návštěvou tréninkového centra na Spartě. 

Zbytek dne děti strávily dalšími zábavnými aktivitami společně s některými 

vedoucími a vrstevníky, které znají z letních táborů. 

• Návštěvy V DD Žíchovec 

Dětský domov u Strunkovic nad Blanicí jsme několikrát navštívili i v průběhu 

roku. V červnu jsme pro děti připravili celodenní edukativně-zábavnou hru. Na 

konci července, po táboře, jsme děti navštívili a zopakovali si některé oblíbené 

táborové hry a písničky. V září jsme zde pomáhali uspřádat zahradní slavnost pro 

sponzory, kteří se významně podíleli na obnově DDŽ po povodních v roce 2002. 

Po party následovalo společné posezení s dětmi a hraní nejrůznějších, především 

sportovních her. V říjnu se vedoucí a mládež z Campamenta´99 podíleli na 

přípravě Babího léta v DD ŽÍchovec, tedy hře, v níž soutěžilo osm družstev z osmi 

dětských domovů v Jižních Čechách. Celoroční spolupráci jsme završili v prosinci 

na předvánočním setkání s dětmi, při němž jsme byli bohatě obdarováni dárky, 

které děti samy vyrobily.  

 

Díky rozšířené celoroční spolupráci jsme mohli s dětmi z domova udržovat kontakt 

v průběhu celého roku, a to se příznivě podepisuje na jejich vztahu k dětem i dospělým 

z Prahy. Prostřednictvím věstníku OMPUSE byly děti navíc pravidelně informovány 

o aktivitách, jichž se účastní jejich kamarádi z Prahy. V této spolupráci chceme pokračovat 

i do budoucna a v příštím roce bychom ji rádi prohloubili ještě více. 
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Finanční zpráva 
 

I. Rozpočet letního tábora Komáří louka 2004 
 
 
P Ř Í J M Y 

částka

Příspěvky od dětí (59 x 3450) 203 550,00

Sponzor - Metrostav 10 000,00

Sponzor - LČR 17 500,00

Sponzor - Microsoft 50 000,00

CELKEM 281 050,00

V Ý D A J E 

Výdaj na částka

Jídlo, pití, režie zásobování, žetony (teplá voda) 80 000,00

Pronájem Zálesák 114 380,00

Doprava (Praha-Komáří louka a zpět) 32 000,00

Doprava dětí ze Žíchovce a zpět 1 800,00

Hra (látky, příprava, odměny, kostýmy pro děti, barvy, internet atd.) 36 370,00

Zdravotník (lékárna) 2 000,00

Pronájem pickup 11 000,00

Výlet 3 500,00

CELKEM 281 050,00

 
Údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč 
 
 



 

Občanské sdružení Campamento ’99, Sekaninova 28, 128 00 Praha 2, telefon 251 091 230 
email: info@campamento99.cz - http://www.campamento99.cz 

14

 
II. Hospodaření OS Campamento´99 za rok 2004 
 
V Ý D A J E 

dětský letní tábor 2004 281 050,00

aktivity s dětmi a mládeží 12 000,00

integrace dětí z DD 48 000,00

podpora dětí ze sociálně slabých rodin 5 000,00

administrativní a organizační výdaje 12 000,00

 

CELKEM VÝDAJE 358 050,00

 
P Ř Í J M Y 

dětský letní tábor 2004 281 050,00

sponzoři a dárci 88 100,00

členské příspěvky 8 900,00

 

CELKEM PŘÍJMY 378 050,00
 
CELKEM ZŮSTATEK KE KONCI ROKU 2004 20 000,00

 

Údaje v tabulce jsou uvedeny v Kč 
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PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem sponzorům a  dárcům za podporu a spolupráci v roce 2004.  

Za finanční podporu projektu „Lesy pro děti“ děkujeme společnosti Lesy ČR, s.p.   

Za finanční podporu tábora Komáří louka 2004 děkujeme společnostem Microsoft a.s., 
EMC a.s. a Metroprojekt. 

Děkujeme Ing. Jan Bernklauovi za finanční podporu aktivit sdružení. 

Děkujeme panu Václavu Bohatému za darování počítače pro děti z DDŽ. 

Děkujeme také farnosti u sv. Václava na Smíchově za poskytnutý azyl. 

 


