VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU PŘÁTEL ROZHLEDEN - 2019
I. Obecné údaje
Název:
Klub přátel rozhleden (KPR)
Právní forma:
zapsaný spolek
Sídlo:
Bazovského 1230/4, 163 00 Praha 6
IČ:
26572681
KPR byl založen jako občanské sdružení dne 13. ledna 2009 registrací u Ministerstva
vnitra a finančním úřadem mu bylo přiděleno identifikační číslo 26572681. Po změně
Občanského zákoníku od 1. ledna 2014 je klub veden jako zapsaný spolek u městského
soudu v Praze, pod spisovou značkou L 19760.
K 31. 12. 2019 měl spolek 129 členů, z toho 5 čestných a 4 děti.
Předmět činnosti:
Zapsaný spolek je neziskovou organizací, tedy nevýdělečnou právnickou osobou, ve
smyslu zákona o daních, veřejně prospěšná organizace. V souladu se stanovami se zabývá
především propagací rozhleden vůči turistické veřejnosti s důrazem na jejich zpřístupňování,
rekonstrukci a údržbu. Detailní vymezení činnosti spolku a jeho cílů je obsahem čl. 2 Stanov
klubu. Je to především - Činnost organizace na podporu rekreační a zájmové činnosti.
Jednání za spolek:
Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze. Výkonným orgánem spolku je pětičlenný
výkonný výbor. Statutárními zástupci klubu jsou předseda a místopředseda, kteří jsou
oprávněni jednat za spolek, a i to samostatně.
Předseda - Jaroslav Fábera; místopředseda - Pavel Zhorný.
Spolek má též tříčlennou kontrolní komisi, určenou ke kontrole finančního hospodaření klubu
a kontrole dodržování Stanov a směrnic Klubu.
II. Hospodaření v roce 2019
Ve sledovaném roce spolek dosahoval příjmy z členských příspěvků, příjmy z provozu
rozhleden Kozinec, Tobiášův vrch, Doubrava a drobné příjmy z výstavy a prodeje suvenýrů.
Těmto příjmům odpovídaly i výdaje, které jsou pro účely sestavení daňového přiznání
členěny dle požadavků zákona o daních z příjmů.
Spolek nemá žádný dlouhodobý majetek ani pohledávky. K datu 31. 12. 2019 neměl
spolek ani žádné závazky. Spolek vlastní transparentní bankovní účet u Fio-banky
(2400066462 / 2010). Údaje pro účely peněžního deníku jsou zaznamenány v evidenci
hotovostních a bezhotovostních příjmů a výdajů vedené v účetnictví hospodářem spolku.
III. Zpráva o činnosti klubu v roce 2019
V uplynulém roce jsme podnikali různé výlety, vycházky a akce. Vše začalo v lednu
novoroční vycházkou „Na Tři krále na neznámou (?) pražskou rozhlednu“ + ateliér Suška
(Bubec.cz) v Řeporyjích. Koncem února proběhla vernisáž výstavy modelů rozhleden ve
vodárenské věži na Letné v Praze „Rozhledny ve věži“. Papírové modely pro výstavu
ochotně zapůjčil pan Hobzík, jednotlivými zápůjčkami přispěli i další instituce a sběratelé.
Výstava zároveň připomenula výročí 20 let od vysílání dokumentu ČT pana Ludvíka
Rozhlédni se, člověče“. Výstava trvala téměř 2 měsíce (až do 21.4) a měla velký úspěch.
V průběhu výstavy byl uskutečněn i křest nové knihy o rozhlednách autorů Fábera a Král.

V březnu jsme navštívili v omezeném počtu členů kupoli Národního muzea v Praze.
V dubnu pak proběhla Členská schůze v Mariánských Lázních (hotel Krakonoš) - bonusy pro
členy byly návštěvy Kamzíku, Chlumu sv. Máří a Goethovy vyhlídky. Na tomto setkání byli
k 10. výročí klubu vyznamenáni jeho zakládající členové (pamětní list) a někteří další členové
řády za zásluhy o chod klubu. V červenci se uskutečnila odložená návštěva měřické věže na
Ládví v Praze. V září se pak díky panu Barancovi uskutečnila exkurze na Základnu taktického letectva v Čáslavi (trenažer, řídící věž, hangár L159 Alca, Jas 39 Gripen + řídící věž).
V říjnu jsme podnikli společný autovýlet do Německa (Zittau, rypadlo Bagger a věže
Görlitzu). Vše je podrobně popsáno na našich webových stránkách a průběžně i v našem
časopise Rozhlednář.
Výkonný výbor se průběžně scházel, aby řešili různé otázky a problémy v chodu klubu.
Redakční rada Rozhlednáře pracovala spíše po elektronické korespondenci. O všech těchto
setkáních jsou vedeny a založeny zápisy.
Mezi tímto vším děním probíhaly v sezóně opět služby na našich pronajatých
rozhlednách prostřednictvím dobrovolnictví ochotných členů, kterým za jejich ochotu ještě
jednou jménem klubu srdečně a veřejně děkuji. Zvláštní dík pak patří těm, kteří se vzdali
odměn za služby. Na rok 2019 se k „našim“ dlouhodobě provozovaným rozhlednám Kozinec
a Tobiášův vrch přidala i rozhledna Doubrava, kde jsme sloužili ve stejném režimu, ale
přinesla klubu zisk jako Kozinec a Tobiášův vrch dohromady.
V prosinci loňského roku byl uhrazen členský příspěvek v Klubu přátel muzea HMP, kde
vlastníme jednu VIP přenosnou průkazku pro volné vstupy na již 6 pražských věží, a to
včetně jednoho doprovodu. Zájem o průkazku sice nebyl takový, jaký bychom očekávali, ale
při použití 5 členy se klubu stále vyplatí.
Také byla v loňském roce vyhlášena oblíbená anketa „Rozhledna roku 2018“, a to již
5. ročník, která probíhala tradičně formou e-mailového hlasování v měsících leden-únor.
IV. Zpráva o plánech do budoucna
Dne 4. ledna 2020 proběhla Novoroční vycházka „Přes vyhlídky za betlémy“. Později pak
plánované setkání „Střešní terasy pražských paláců“. Další plánované akce: Členská schůze
v Olomouci, Třídenní autobusový zájezd Viva Schengen 12 do Polska (Krakov aj.), vlakový
výlet do Saska (Görlitz, Landeskrone), vnější schodiště chrámu sv. Víta a vodárenská věž
Děvín (Dívčí hrady) – byly odloženy kvůli epidemii Covid-19. Tato epidemie zhatila i veškeré
další plánování jakýchkoliv akcí.
Jinak i letos proběhla oblíbená anketa „Rozhledna roku 2019“. Časopis Rozhlednář bude
pro členy vydáván i nadále nepravidelně.
III. Daňové přiznání
Daňové přiznání bylo sestaveno v souladu s platnou legislativou. Přílohou přiznání je účetní
závěrka a tato výroční zpráva.
Zprávu sepsal: Jaroslav Fábera, předseda a jednatel spolku
v Praze 6, dne 25. června 2020

Hlasování o Výroční zprávě 2019 (per rollam): nehlasovalo se - byla sepsána později

