VÝROČNÍ ZPRÁVA
Agentury PAC 2019

Vyhotoveno v Teplicích 30. ledna 2020

1. CHARAKTERISTIKA SPOLKU
Rok 2019 byl rokem, ve kterém jsme si poprvé vyzkoušeli mít sezónu škol
v přírodě na třech střediscích. V minulém roce tomu tak sice také bylo, ale pouze
jeden týden. Letos to byla takřka celá sezóna na střediscích Netopýr, Poslův Mlýn a
Valdek.
Od 11. února 2016 je z původního Občanského sdružení PAC spolek
s názvem Agentura PAC, z. s.
Pokud vzpomeneme na naše úplné začátky, dostáváme se do roku 2008, kdy jsme
chtěli začít pořádat vlastní letní tábory s vysokou kvalitou poskytovaných služeb pro
děti, seskupovat tyto děti i na jiných akcích, zkvalitňovat výchovný personál a
poslední řadě rozšířit tuto prázdninovou činnost i do dalších měsíců. Svou činnost
jsme rozšířili o pořádání škol v přírodě.
Vznik bývalého Občanského sdružení PAC se datuje k 20. listopadu 2008, i
přestože jsme se v oblasti dětské rekreace pohybovali již od roku 2007, kdy jsme
působili pod hlavičkou jiných organizací či pod hlavičkou cestovní agentury či
kanceláře.
V posledních letech se naše působnost v oblasti dětské rekreace rozšířila.
K letním táborům (LDT) a školám v přírodě (ŠvP) přibyly v sezoně 2013 zimní tábory
(ZVK) a v sezoně 2016 ještě podzimní tábor (PDT). Dále nutno zmínit neméně
oblíbené doprovodné akce – Táborový sraz dětí, Praktikantský víkend a Silvestr či
společné akce přívrženců našeho spolku.

2. ÚVODNÍ SLOVO ČLENŮ VÝBORU
Máme za sebou další úspěšný rok, rok 2019. Je to již dvanáct let, kdy jsme pod
hlavičkou Občanského sdružení PAC (které se změnilo nedávno na spolek Agentura
PAC) začali organizovat dětskou rekreaci všeho druhu. Zkušenosti, které jsme
získávali během let minulých, jsme mohli letos zúročit v nejtěžší sezóně škol
v přírodě, kdy jsme poprvé rozjeli jarní sezónu paralelně rovnou ve třech střediscích:
RS Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou, RA Poslův mlýn v Doksech a nově i
plnohodnotně v Ekofarmě Valdek ve Starých Křečanech. V tomto středisku jsme si
také poprvé vyzkoušeli plnohodnotnou péči o celý provoz včetně kuchyně. Byla to
práce náročná, ale i díky zkušenostem ze třetích běhů našich táborů, kde takto
fungujeme již několik let, se nám všechno podařilo bez větších problémů a školy byly
velmi spokojené, svědčí o tom i fakt, že jsme měli toto středisko jako první vyprodáno
na rok 2020 a na rok 2021 zbývá již několik málo volných míst.
Dále bych vyzdvihl úspěšnost našich změn ve struktuře zaměstnanosti, hlavně
stálých zaměstnanců našeho spolku. Kancelář jsme „zeštíhlili“ pouze na čtyři stálé
pracovníky, kteří velmi dobře plní své pracovní úkoly i povinnosti. Je to nyní pro nás
všechny velmi přehledné a samozřejmě to má i svůj ekonomický dopad na fungování
spolku.
Každý rok se nám daří naplnit všechny naše tábory, zimní výcvikové kurzy
(ZVK) nebo školy v přírodě v rekordně nízkých časech. Jako příklad mohu uvést, že
ZVK, které proběhly na začátku tohoto roku, jsme měli vyprodané během několika
minut. A to bez větších a nákladných propagací. I to svědčí o velké popularitě našeho
spolku mezi rodiči i školami, za což všech děkujeme a velmi si toho vážíme. I nadále
budeme dělat všechno proto, abychom si tuto důvěru zasloužili. Ostatně je to náš
primární cíl. Děkuji všem, kteří se na tomto podílí. Jen tak dál…

3. PROFIL SPOLKU
Naší hlavní činností je vytváření mimoškolních aktivit dětí z různých oblastí
naší republiky. Touto činností zároveň usilujeme o integraci dětí z různých sociálních
či etnických skupin, o rozvíjení dovedností a vědomostí dětí a o osobní růst dětí
směrem k pozitivním lidským hodnotám moderní společnosti. Také se zasluhujeme o
pozitivní a stálý výchovný personál našich pobytů, tedy neměnnou partu oddílových
vedoucí, vychovatelů, praktikantů, zdravotníků za účelem neustálé zvyšování kvality
práce s dětmi.
Tuto činnost realizujeme skrze pořádání vlastních dětských pobytů, jmenovitě
pak letních táborů (LDT), škol v přírodě (ŠvP), zimních výcvikových kurzů (ZVK) a
podzimních táborů (PDT). Každým rokem pro děti vymýšlíme nové akce, srazy či
výlety. Naše činnosti si za svou dobu existence získala velmi pozitivní ohlas nejen u
rodičů, ale i učitelů a ostatních organizací podobného zaměření. Tento fakt reflektuje
spousta pozitivních referencí zveřejněných na našem webu a zvyšující se počet
účastníků našich akcí.
Jsme za to rádi a žene nás to do dalších počinů.
Základní údaje o spolku Agentura PAC, z. s.:
Sídlo:

Meziškolská 103/11, 417 12 Proboštov

IČ:

26578204

DIČ:

CZ26578204

bankovní spojení:

226 363 445/0300

emailový kontakt:

agentura@packa.eu, spolek@packa.eu

webová stránka:

www. packa.eu, www.agenturapac.cz

telefonní kontakt:

724/754 911 či 777/667 367 (členové výboru)

4. SLOŽENÍ ORGÁNŮ SPOLKU
Složení orgánů spolku vychází ze zákládající listiny – Stanov Agentury PAC, z.s.
V současné době jsou to tyto: členská rada a výbor. Členskou radu tvoří všichni
členové spolku. Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku a čítá 2 členy
zvolené členskou radou na dobu 4 let. Na 20. schůzi OS PAC (schůze valné hromady)
konané 21. listopadu 2015 byli jednomyslně zvoleni do budoucích funkcí ve spolku:
Mgr. Jan Švach (jednatel a člen výboru Agentury PAC), a Pavel Handreich (jednatel a
člen výboru Agentury PAC). Dále zde došlo k odhlasování nové struktury budoucího
spolku. Od 11. února 2016 byl spolek Krajským soudem v Ústí nad Labem uznán a od
té doby jsou v platnosti jak naše současné pozměněné stanovy, tak i orgány spolku.
Členská rada spolku čítá k 31. 12. 2019 11 řádných členů. Jsou jimi:

1. Mgr. Jan Švach

7. Veronika Fantová

2. Pavel Handreich

8. Jan Diviš

3. Bc. Lucie Schejbalová

9. Mgr. Jana Zajacová

4. Mgr. Zuzana Zdráhalová (Kutrová)

10. Ing. Bc. Zuzana Hummelová

5. Mgr. Michaela Lebrušková

11. Mgr. Jan Kolář

6. Mgr. Magda Besedová

Další skupinou přívrženců jsou lidé se statutem „přítel spolku“. Tito
příznivci jsou potencionální čekatelé na členství ve spolku se svými povinnostmi a
právy. K jejich povinnostem vůči spolku patří povinnost platit členské příspěvky a
povinná účast na alespoň jedné společné akci pořádané spolkem. K jejich právům
patří možnost oficiálně požádat o členství ve spolku po uplynutí alespoň jednoho roku
ve statutu „přítel spolku“, přednostní spolupráce na všech akcích pořádaných
spolkem, možnost vybrat si vypsaný projekt na následující rok, který si nevybral
nikdo ze členů. Počet „přátel spolku“ k 31. 12. 2019 je 13. Jsou jimi:

1. Ondřej Řehák

8. Denisa Vránová

2. Mgr. Martin Zdráhal

9. Alice Kolářová

3. Pavel Váňa

10. Petra Kolářová

4. Bc. Veronika Vöröšová

11. Karel Hach

5. Miroslav Klimecký

12. Kateřina Oupicová

6. Lucie Zíková, DiS.

13. Vladimír Jerznkjan

7. Petra Hilasová

5. POPIS ČINNOSTI V ROCE 2019
ZIMNÍ VÝCVIKOVÉ KURZY – HCH Šubišák a Chata Jitka
Již sedmý ročník zimních výcvikových kurzů (dále jen ZVK) měl opět
velký ohlas. Pobyty se konaly na horské chatě Šubišák a chatě Háje v obci Háj
nedaleko Klínovce. Program dne na ZVK byl rozdělen do třech částí: výuka lyžování,
celoturnusová hra, večerní show. O děti se v průběhu pobytu staral zkušený personál
složený z oddílových vedoucích, lyžařských instruktorů, praktikantů a zdravotníka.
V každém roce vymýšlíme program spojený se zimní tématikou. Pro rok 2019 jsme
vybrali ZOH (zimní olympijské hry). Děti během ZVK navštíví několik lyžařských
areálů v blízkém okolí např. (Loučná pod Klínovcem, Klínovec, Neklid, Novako,
Pernink, Náprava), kde jsou rozděleny do týmů dle lyžařských dovedností a
zkušeností. Děti během týdenního pobytu zdokonalily své dovednosti v lyžování a
zároveň prožily nezapomenutelné jarní prázdniny se svými kamarády. V roce 2019
jsme pořádali stejně jako předtím tři běhy:
23. února – 2. března (tzv. teplický)
První turnus ZVK ve všech směrech povedený, nazvali jsme ho dokonce jako nejlepší
zimák všech dob! Počasí bylo pro lyžování ideální, často modrá obloha a slunce. Děti
byly s námi často venku a užívali si sněhu. Celkem se zúčastnilo 30 dětí, o které se
staralo celkem 9 členů vychovatelského a provozního personálu. Program byl velmi
atraktivní a doslova ho hltaly každým douškem. Díky velké sněhové nadílce jsme si
mohli sníh užít i jinde než na sjezdovkách. Po velkém zájmu z minulého rou jsme se
rozhodli navýšit kapacitu o 7 míst (vedlejší chata Jitka), aby mohli jet všichni zájemci.
První turnus bývá nejrychleji zaplněn a vrací se nám stálá parta dětí, za což jsme
nesmírně rádi. Na tento týden budeme dlouho vzpomínat.

2. března – 9. března (tzv. školní)
Ani v letošním roce tomu nebylo jinak a opět se uskutečnil školní kurz pro ZŠ Aléská
z Bíliny. Sněhové podmínky nám umožnily vyrazit do vzdálenějších areálů a počasí
bylo přijatelné. Celkem se tohoto kurzu zúčastnilo 29 dětí, o které se staralo celkem 5
členů vychovatelského a provozního personálu. Mezi žáky převažovali chlapci, takže
jsme museli každý den mírnit jejich chování, obzvláště ve volných částech dne na
chatě. Naopak během výuky byla kázeň výborná. Naučili se také něco z lyžařské teorie
a protrénovali zásady bezpečného chování na horách. Na tento pobyt přispělo
účastníkům město Bílina.

9. března – 16. března (tzv. mostecký)
Díky úspěchům z předešlých let nebyl žádný problém třetí turnus zaplnit. Celkem se
třetího kurzu zúčastnilo 32 dětí, o které se staralo celkem 11 členů vychovatelského a
provozního personálu. Překvapivě nám ještě napadlo 20 cm čerstvého sněhu. Počasí
nebylo jarní, jak by se předpokládalo. Program děti bavil a společně tvořily parádní
partu. Jsme nesmírně rádi, že se nám do jednotlivých turnusů vrací pořád jedny a ty
samé tváře. Tento běh však negativně poznamenali neshody v týmu, kdy někteří
upřednostňovali zábavu před prací s dětmi. Neobešlo se to bez důsledků, a tak byli
dotyční z našich řad vyloučeni.

Horská chata Šubišák je ideální pro pořádání zimních pobytů. Velkou
výhodou je vlastní kuchařský personál, ke kterému se váže i tvorba vlastního
vyváženého jídelníčku, skvělá dostupnost k lyžařským areálům a parádní prostředí.
Díky tomu, že na sebe turnusy navazovaly, jsme nemuseli řešit logistické problémy a
je to samozřejmě výhodou. Rádi bychom tento model zachovali po domluvě
s majitelkou do dalších let. V následujícím roce plánujeme všechny naše ZVK opět v
horské chatě Šubišák, která je pro nás svou polohou a ubytovacími službami
ideálnější volbou. Do budoucna uvažujeme o otevření dalšího běhu, o který bude
zájem.
ŠKOLY V PŘÍRODĚ – RS Netopýr
ŠvP pořádáme v Jiřetíně pod Jedlovou, kde se nachází středisko Netopýr.
ŠvP u nás jsou formou fullservisu, který obsahuje ubytovací a stravovací služby,
vychovatelský a zdravotnický personál, celodenní program, pomoc s organizací ŠvP a
servis pro učitele.
Dopravu nám zajišťoval již po čtvrté spolehlivý dopravce MIRO BUS.
První škola navštívila středisko 30. 3. 2019 a poslední jej opouštěla 21. 6. 2019.
Tento rok se v RS Netopýr vystřídalo 15 škol v doprovodu cca 80 pedagogů.
Spolupráce s majiteli střediska byla letos velice v přívětivém duchu. Neboť v Netopýru
byl s stálý tým téměř po celou dobu sezóny. Samozřejmě k sezóně patří i slabé chvilky
a to klasický květen, kdy má většina vychovatelů zkoušky. Také se občas objeví špatný
zdravotník a problémy jsou hned na světě. Přesto se v Netopýru vystřídalo letos méně

vychovatelů, neboť hodně z nich mělo více než dva pobyty. To svědčí o naší skvělé
organizaci. Dále tuto sezónu bylo mnohem více vychovatelů z Moravy. To také svědčí
o naší organizaci a o tom, že stojíme za to, aby cestovali přes celou republiku.
Tento rok navštívilo středisko RS Netopýr celkem 1591 dětí a užily si zde parádní
zážitky.
Program ŠvP byl na téma Hvězdné Války, které vedly jednotlivé třídy k tomu, aby
fungovaly jako bojová jednotka pod svou frakcí. Byly dvě hlavní frakce Jediové
(rebelové, povstalci za světlou stranu) a Sithové (impérium za temnou stranu).

ŠKOLY V PŘÍRODĚ – CAMP VALDEK
V roce 2019 jsme spustili plnou sezónu ŠvP na novém středisku Eko farmě
Camp Valdek u Křečan v blízkosti Rumburku ve Šluknovském výběžku.
Pořádáme zde ŠvP formou fullservisu, který obsahuje ubytovací a stravovací služby,
vychovatelský a zdravotnický personál, celodenní program, pomoc s organizací ŠvP a
servis pro učitele.
Dopravu nám zajišťoval spolehlivý dopravce MIRO BUS.
První škola navštívila středisko 27. 4. 2019 a poslední jej opouštěla 22. 6. 2019.
Ve Valdeku se vystřídalo 8 škol v doprovodu cca 37 pedagogů.
S majiteli se snažíme středisko stále více zvelebovat a vylepšovat pro další roky.
Středisko navštívilo letos celkem 665 dětí.
Letošní téma bylo Superhrdinové, které vedlo jednotlivé třídy k tomu, aby fungovaly
jako superhrdinská jednotka. Proti sobě stáli DC (Superman, Batman a Flash) a

Marvel (Thor, Spiderman a Deadpool). Samozřejmě, že naši hrdinové zjistili, že
nepřítel mého nepřítele je můj přítel.

ŠKOLY V PŘÍRODĚ – POSLŮV MLÝN
V roce 2019 jsme již osmým rokem organizovali školy v přírodě v rekreačním
areálu (dále jen RA) Poslův Mlýn v Doksech u Máchova jezera.
Program dne byl až na výjimky rozdělen do tří částí: dopolední výuka, odpolední hra
a večerní program. Na školách v přírodě tradičně opakujeme program, který proběhl
na prvním a druhém běhu našich táborů v předchozím roce. Letošní téma tedy bylo
„Star Wars” neboli Hvězdné války.
Sezóna škol v přírodě probíhala v období od 7. 4. 2019 do 23. 6. 2019. Za tuto dobu
jsme zde odrekreovali cca 4150 žáků ze základních škol. Jednalo se konkrétně o 36
škol se 157 pedagogy. Obsadili jsme 175 vychovatelských, 20 zdravotnických, 2pozice
nočního vychovatele a 4 členy vedení škol v přírodě. V letošním roce se k nám opět
přidala spousta nových tváří a většina z nich nás velice mile překvapila. Těšíme se na
další spolupráci se všemi skvělými lidmi, kteří se na sezóně podíleli.
LETNÍ TÁBORY – RS Hrachov, Kemp Valdek
Letní tábory 2019 se tak jako v předchozích letech dělí do 3 běhů po 13 dnech,
a to na dvou místech (v Hrachově a ve Valdeku). První dva běhy jsou rozdílné od
třetího, a to v mnoha ohledech – místo, stravovací služby, celotáborová hra, doba
existence běhu a výměna funkcí a rolí našeho výchovného i provozního personálu.
Ubytovací a stravovací služby v Hrachově máme zajištěné od agentury Star Line,
kdežto v novém středisku ve Valdeku od firmy Emavi s.r.o.

Běh první proběhl v termínu 11. – 23. července, a to s celkem 224 účastníky
(200 dětí a 24 osob výchovného personálu) v rekreačním středisku RS Star Line
Hrachov na Sedlčansku. Na táboře jsme měli poprvé 12 oddílů (dle věku, smíšené –
kluci, holky) a 4 soutěžní týmy (věkově vyrovnané, smíšené). Celotáborová hra nesla
název Harry Potter – Léto v Bradavicích. Poprvé v historii táborů se děti na soutěže
dělily na 4 bradavické koleje. Všechny nedostatky z roku 2018 se nám podařilo
eliminovat či vylepšit, kvalitní výchovný personál je důkazem kvalitní odvedené
práce, která se zrcadlila ve spokojenosti účastníků.

Běh druhý proběhl v termínu 23. července – 4. srpna s 229 účastníky (202
dětí a 27 osob výchovného personálu) taktéž v rekreačním středisku RS Star Line
Hrachov na Sedlčansku. Dalo by se říci, že tento běh je v mnohém podobný tomu
prvnímu. Letošní počasí bylo mnohem přijatelnější než na tomto běhu v předešlých
rocích. Letos se změnila k lepšímu hlavně stravovací služby, které jsme pravidelně
konzultovali se správcem objektu. Naopak se nepodařilo sestavit správné jádro
táborové party, a tak průběh doprovázely neshody mezi oddílovými vedoucími i s
vedením pobytu. Naštěstí bez vážných důsledků pro účastníky.

Běh třetí proběhl v termínu 6. – 18. srpna, a to s 128 účastníky (101 dětí a 27
osob výchovného a provozního personálu) na severu Čech poblíž Rumburku.
Celotáborovou hrou bylo „Jumanji“. Filmové téma se podařilo promítnout do
táborových her i do každodenních situací. Vlastní stravování je velkou výhodou a děti
si sami rozhodují, jaká jídla do budoucna na jídelníček chtějí. Letošní kuchyně měla
nové zkušené kuchařky, kterým se podařilo zvednout stravování na nejvyšší možnou
úroveň. Tábor nemile opět poznamenalo sucho, pitná voda ze studny v polovině
tábora došla, a tak jsme doplnili pitnou vodu přes dovážku z cisterny. Jinak se letošní
třetí běh skvěle vydařil a hodnotíme ho jako nejvydařenější za posledních pět let.
Do dalšího roku bychom chtěli v Hrachově konečně ustálit výchovný personál
druhého běhu. Ve Valdeku pak stále vylepšovat ubytovací služby – renovace ubikací
dětí a vybudování zázemí pro provozní personál včetně skladovacích prostorů.
Novinkou do Valdeku 2020 je začlenění tříděného odpadu, zapojení ekologické
výchovy a vyřešení problémů s pitnou vodou.

LETNÍ TÁBORY - OlbramChallenge
Letošní OLBRAM CHALLENGE byl podle účastníků víc Olbram než Challenge.
Olbram je o lásce, respektu, energii, pravdě i změně, a proto byl letošní tábor zase jiný
než předchozí roky. Co se oproti minulým ročníkům ovšem nelišilo, bylo dostavení se
rodinné atmosféry, nezapomenutelných zážitků a spousta radosti z překonání sám
sebe.
Absolvovali jsme nespočet her, při kterých jsme si otestovali fyzické a psychické
schopnosti, navštívili koupaliště na Únanově, naučili se jednat s klientem i zacházet s

penězi, snažili se více komunikovat a dávat prostor svým nápadům. Rozdali jsme si to
v pingpongovém i dodgeballovém turnaji, dávali pozor na rozmanitých workshopech
a přednáškách, stanovali jsme mimo tábor a málem jsme i ukradli vlajku, chodili jsme
společně na latríny a také jsme se podívali do Znojma na lasergame a virtuální
realitu.

Adaptační pobyt
V roce 2019 jsme druhým rokem organizovali adaptační pobyty pro základní
školu ZŠ Aléská z Bíliny. Druhý ročník jsme uskutečnili na ekofarmě Camp Valdek u
Starých Křečan.
Program dne byl rozdělen zpravidla do tří částí: dopoledne pod vedením kantora,
odpoledne pod vedením instruktora a večer byl volnější a osobnější u třídního ohně.
Adaptační pobyt byl rozdělený do několika kategorií a každé se věnoval jeden den.
Kategorie byly ušité na míru pro stmelování kolektivu ve třídě. Okruhy byly na
témata: respekt, důvěra, týmová spolupráce atd. Na druhém adapťáku jsme měli
starší ročníky a plnili jsme preventivní plán, do kterého patří drogy, alkohol, hazard
atd.
Jako instruktoři byli vybráni ti nejlepší z našich táborů a pobytů škol v přírodě a byli
jsme s nimi naprosto spokojeni.
Adaptační pobyty probíhaly v termínu od 9. do 13. září a od 16. do 20. září 2019.
Adaptačních pobytů se zúčastnilo celkem 210 žáků.

PODZIMNÍ TÁBOR ŠUBIŠÁK

Podzimní tábor (dále jen podzimky) proběhly v letošním roce již po čtvrté.
Podzimky jsou akcí, která je jiná než všechny ostatní. Je strašidelná, dechberoucí a
rodinná. Jako každý rok byla tato akce spojena s Halloweenem, Emílií Hajnou a letos
nově s filmem Harry Potter. Této akce se zúčastnilo celkem 31 dětí, 1 oddílový
vedoucí,

5

praktikantů,

4

hlavní

vedoucí

a

jedna

paní

kuchařka.

Z podzimek odjížděly nadšené děti, těšící se na další rok a to nám dělá obrovskou
radost.

OSTATNÍ AKCE – RŮZNÁ MÍSTA
WORK CAMP (březen 8 osob, červenec 20 osob, Teplice)
Jako každý rok i letos proběhl work camp, na kterém jsme připravili etapové
hry a výzdobu na letní tábor. Work campy byly letos dva. Na druhém se připravovaly
hry a výzdoba na školy v přírodě.
VODA (červenec, 13)
Již tradičně se i letos uskutečnila tzv. packová dovolená. Letos jsme byli na vodě.
Sjížděli jsme Sázavu a užili jsme si při tom spoustu zábavy.
SRAZ DĚTÍ Z LDT (září, Teplice, 105 dětí)
Letos proběhl již pátý ročník táborových srazů. Sraz byl rozdělen do 3 dnů.
Sobota byla věnována srazu dětí z prvního běhu a neděle pak dětem ze třetího běhu.
Druhý běh měl svůj sraz o pár dní později. Program byl letos pro první a třetí běh k
běh jiný, než program pro druhý běh, avšak pro všechny tři parádní. Všichni jsme si
akce moc užili a těšíme se na naše další shledání v létě na táborech.
PRAKTIKANTSKÝ VÍKEND (říjen, 15 osob, Teplice)
V rámci praktikantského víkendu školíme a zkoušíme naše budoucí
praktikanty, kteří se pak mohou účastnit našich pobytů. Poslední tři roky je
známkujeme formou hvězdiček. Čím víc hvězdiček tím větší šance se dostat na pobyty
o které je obrovský zájem. Letos jsme víkend (4. až 6. října) strávili opět v našem
Paclíku uprostřed města (kancelář Agentury PAC). Zúčastnili se chlapci a děvčata,
kteří usilují o postup do našich řad. Přelézt pomyslnou zeď a již nebýt táborníkem,
nýbrž tábor organizovat. Společně s praktikantským víkendem probíhaly také
táborové srazy 1. a 3. běhu, při kterých budoucí praktikanti mohli ukázat své
schopnosti a pomáhat při organizaci takovéto akce. Tým budoucích praktikantů se
skládal z účastníků nejen prvního, ale i druhého a třetího běhu letních táborů. Cílem
víkendu bylo odhalit pozitiva a negativa každého z nich. Celý víkend se hrály hry,
které by je měly připravit na práci s dětmi, respekt k dospělým, bezpečnost při
celotáborových hrách a tak dále. Praktikanti letos dokonce i vařili.
Na nové tváře budoucích praktikantů se těšíme a očekáváme dobrou spolupráci na
PACkových akcích.

VÝROČNÍ PORADA (prosinec, 55 osob Teplice)
V sobotu 7. prosince 2019 jsme se sešli na výroční schůzi Agentury PAC.
Jako každý rok nejprve proběhla schůze členů. Později se přidali přátelé a přívrženci
packy, ale také veřejnost. Zkrátka všichni, kteří o akci měli zájem. Opět jsme
vzpomínali na všechny akce, které jsme v tomto roce uspořádali. V několika grafech
jsme se podívali na letošní hospodaření. Na schůzi jsme si rozdělili projekty pro rok
2020, řekli jsme si, co nás čeká a jaké budou v příštím roce změny.
Všichni byli vyzvání ke spolupráci v dalším roce. Letošní výroční poradu moderovalo
nově duo Miroslav Klimecký a Vladimír Jerznkjan, což byla oproti předchozím
schůzím

velká

změna.

Po této formální části porady byly vyplaceny odměny za projekty roku 2019 a
podepsány smlouvy na projekty 2020. Následně jsme se přesunuli do jedné
z Teplických

restaurací

na

již

tradiční

večírek.

Packová parta dospěláků ukázala, jak se umí bavit a setkání bez dětí si náležitě užila.
To se zkrátka občas taky musí.

6. PLÁNY A VYHLÍDKY DO PŘÍŠTÍHO ROKU
Rok 2019 byl pro nás velkou zkouškou finanční nezávislosti našeho spolku (viz
hospodaření o kapitolu níže). Proto jsme se rozhodli, že rok 2020 bude nejšetrnějším
ze všech dosavadních. Nemáme v plánu žádné velké investice (ostatně těch jsme si
užili tento rok až až…) a budeme se soustředit na ustálení a vyrovnání celoročního
rozpočtu našeho spolku.
Pro obrovský zájem ze strany škol jsme na rok 2020 ponechali model tří
paralelně běžících jarních pobytů (škol v přírodě) ve všech našich smluvních
střediscích ( RS Netopýr v Jiřetíně pod Jedlovou, RA Poslův mlýn v Doksech a nově i
plnohodnotně v Ekofarmě Valdek ve Starých Křečanech). Začínáme již 18. dubna a
poslední pobyty končí výjimečně až 28. června. Již nyní atakujeme hranici 5 tisíc
přihlášených dětí.
Podobný příběh píšou také naše tábory. Tak obrovský zájem ze strany
rodičů, jak byl v prvním týdnu zprovoznění přihlašování na všechny tři běhy, jsme
ještě v historii spolku nezažili. Pokud to takto půjde dále, budeme mít všechny tábory
vyprodané do poloviny ledna.
V dalším roce nás také čekají velké personální změny. Po dlouhodobé a
reprezentativní činnosti nás na konci června (po sezóně ŠvP) opouští náš kolega
Míra Klimecký. Děkujeme tomuto bodrému Moravákovi za mnohé, nezbývá nám
než mu popřát mnoho úspěchů v pracovním, ale i v osobní životě. Naše zkušená
personalistka Lucie Zíková získala svojí novou vysněnou práci na střední škole,
nicméně zůstává s námi alespoň na poloviční úvazek. Na tuto situaci jsme zareagovali
přijmutím táborníka Vladimíra Jerznkjana, který s námi jezdí na pobyty již od
dětských let. Má tábornické srdce, tak věříme, že ho práce chytne a bude ho bavit.
Jinak u nás zůstává vše beze změny. Pořád budeme dělat výpravné kostýmové
celoturnusové hry na školách v přírodě, vést děti k zodpovědnému životu na našich
letních táborech, učit je užívat si zimy na našich lyžácích a zdravě je strašit na našem
podzimním táboře. Děkujeme všem, kteří jsou s námi tohoto součástí.

7. FINANČNÍ ZPRÁVA A HOSPODAŘENÍ
Rok 2019 byl zaměřený na velké investiční plány našeho spolku. Největším
nákladem bylo profinancování RS Ekofarmy Valdek, kde jsme zaplatili zálohy na tři
roky dopředu (celkem 1 300 000,-Kč), aby mohly vzniknout nezbytné rekonstrukce
pro pořádání pobytů, hlavně škol v přírodě (sociální zařízení na každém pokoji, nové
učebny, společenské místnosti, vybavení kuchyně a kanceláří, a další).
Další velkou investicí bylo pořízení nového vozu Citroen Berlingo. Shodou
okolností nám tento rok dosloužily oba osobní vozy, tudíž jsme rozhodli, že budeme
investovat do nového vozu. Nakonec jsme se rozhodli pro nejvýhodnější variantu –
úvěr s vysokou akontací. Pořizovací cena vozu byla 490 000,-Kč, kdy jsme zaplatili
rovnou 200 000,-Kč a zbytek budeme splácet v měsíčních splátkách po dobu šesti let.
Nemalou investicí bylo také pořízení kompletní vybavení pro středisko
Ekofarma Valdek, abychom zde mohli provozovat plnohodnotné pobyty pro děti.
Jednalo se o zejména novou aparaturu a světelné efekty, nové sportovní vybavení,
výtvarné potřeby nebo třeba o nábytek do nových kanceláří. Některé z vyšší hodnotou
zmiňujeme níže v přehledu investic.
Nyní již k rozpočtu:
Do konce roku 2019 jsme hospodařili celkově s obratem 18 199 046,- Kč.
Náklady za celý rok 2019 činily -19 608 526,- Kč, tudíž výsledek hospodaření je za
celý rok mínus 1 409 480,- Kč.
Celkové příjmy za školy v přírodě byly 15 166 766 Kč, celkové náklady za školy v
přírodě byly -16 858 743 Kč.
Celkové příjmy za letní dětské tábory byly 2 456 800 Kč, celkové náklady za letní
dětské tábory byly -2 298 536 Kč.
Celkové příjmy za zimní výcvikové kurzy byly 448 500 Kč, celkové náklady za zimní
výcvikové kurzy byly -397 678 Kč.
Celkové příjmy za podzimní dětský tábor byly 87 980 Kč, celkové náklady za
podzimní dětský tábor byly -53 569 Kč.

Ztrátu se nám podařilo přechodně vyrovnat ze zdrojů členů našeho spolku. Rok 2020
plánujeme naopak velmi hospodárný, abychom dostáli všem našim závazkům.

Z položek „Investice“ nad 5 000,-Kč jsme za celý rok 2019 pořídili:
Citroen Berlingo (200 000,-Kč)
Projektor pro Valdek (12 553,-Kč)
Aparatura pro Valdek (25 526,-Kč)
Head set – mikrofon (5 410,-Kč)
Sv. efekty pro Valdek (10 159,-Kč)
Nábytek pro Valdek (8 045,-Kč)
Kávovar (16 900,-Kč)
Mlýnek a tyčový mixer (10 450,-Kč)
Obaly na techniku (6 215,-Kč)
Další velké náklady:
Vozový park – opravy vozů, pojistky, péče o vozy (celkem za celý rok 141 195,-Kč)
Web master (88 373,-Kč)
Další náklady vznikají pronájmem kancelářských prostor na adrese 28. října
963/7 v Teplicích.
Jsou to hlavně:
Nájemné (61 272,-Kč)
Internet (3 500,-Kč)
Platba za vodu (5 520,-Kč)
Platba za elektřinu (17 880,-Kč)
Platba za plyn (27 840,-Kč)
Ostatní náklady (21 257,-Kč)

Prioritou příštího roku je vyrovnat všechny závazky vůči našim členům. Dále
pak mít vyrovnaný rozpočet, čehož chceme docílit omezením veškerých investic.

Určitě ale nebudeme nic měnit na naší finanční politice, kde jsou pro nás na prvním
místě lidské zdroje a jejich adekvátní finanční ohodnocení.

8. PŘEHLEDY, STATISTIKY
Níže uvedená tabulka ukazuje počty osob dle statutu v Agentuře PAC, z. s., dále
formu
smluvní spolupráce (HPP – hlavní pracovní poměr, DoPČ – dohoda o pracovní
činnosti, DoPP – dohoda o provedení práce) a celkové počty pozic na jednotlivých
typech našich akcí.

STATISTIKA PERSONALISTIKY 2019
řádní členi
přátelé
zaměstnanci
ŠvP

LDT

ZVK

11
12
HPP
DoPČ
DoPP
vychovatel
zdravotník
hlavní vedoucí
programový vedoucí
oddílový vedoucí
pomocný vedoucí
zdravotník
praktikant
kuchař+provoz
oddílový vedoucí
instruktor
praktikant
kuchyň+provoz

5

11
4
30
10
3
18
8
6
7
4
8

Další tabulka přehledně zobrazuje všechny působící osoby v Agentuře PAC, z.s.,
včetně jejich věku a délky působení v příslušné funkci (vztaženo k 31. prosinci 2019).

SEZNAM LIDÍ PŮSOBÍCÍCH V AGENTUŘE PAC, z. s.
JMÉNO

VĚK

Mgr. Jan Švach

36

Pavel Handreich

37

Bc. Lucie Schejbalová
Mgr. Zuzana Zdráhalová
Jan Diviš
Mgr. Magda Besedová
Mgr. Michaela Lebrušková
Veronika Fantová

31
35
34
35
30
30

Ing. Bc. Zuzana Hummelová

31

Mgr. Jana Zajacová

31

FUNKCE

PŮSOBNOST

člen, předseda
jednatel, člen výboru
člen, místopředseda
jednatel, člen výboru
člen
člen
člen
člen
člen
člen
přítel
člen
přítel
člen

11 let + 1,5 měs.
3 roky + 10,5 měs.
11 let + 1,5 měs.
3 roky + 10,5 měs.
12 let
12 let
11 let
11 let
11let
8 let
1 rok
6 let
1 rok
6 let

Mgr. Jan Kolář

28

Ondřej Řehák
Pavel Váňa
Mgr. Martin Zdráhal
Bc. Veronika Vöröšová
Miroslav Klimecký
Kateřina Oupicová
Denisa Vránová
Lucie Zíková
Petra Kolářová
Petra Hilasová
Alice Kolářová
Karel Hach

33
23
35
26
29
20
25
31
22

přítel
člen
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel
přítel

3 roky
3 roky
7 let
6 let
12 let
4 roky
4 roky
4 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
3 roky
1 rok

Následující tabulka pak ukazuje formu pracovně právního vztahu osob zaměstnaných
v Agentuře PAC, z. s. včetně doby trvání (vztaženo k celému roku).

SEZNAM LIDÍ ZAMĚSTNANÝCH V AGENTUŘE PAC, z.s.
JMÉNO
Mgr. Jan Švach
Pavel Handreich
Veronika Fantová
Miroslav Klimecký
Lucie Zíková
Daniela Novotná

VĚK
36
37
31
29
25
25

pracovně právní vztah
HPP
HPP
DPP
HPP
HPP
HPP

PŮSOBNOST
celý rok
celý rok
celý rok
celý rok
celý rok
duben-červen

9. PODĚKOVÁNÍ SMLUVNÍM PARTNERŮM
Závěrem této výroční zprávy roku bychom rádi poděkovali za věrnost a ochotu
s námi spolupracovat především řádným členům a přátelům spolku. Všem patří
velké díky za jejich volný čas, tvůrčí energii, obětavou práci a věcné dary. Kromě
členů a přátel spolku děkujeme i všem našim pracovníkům, bez nich bychom nic
nedokázali. Uvědomujeme si, že pro spolek obětují spoustu svého volného času. Dále
bychom rádi poděkovali i lidem a organizacím za spolupráci:
Za ZVK a PDT je to již tradičně pan Petr Tuček, který nám zajišťuje dopravu, dále
pak majitelé horských chat, manželé Lažanovi a Šveigerovi. Velice nám usnadňuje
organizaci i půjčovna ski vybavení Nevix z Kadaně v čele s panem Mgr. Panem
Nepráškem a panem Vildem.
Za ŠvP patří speciální díky spolku Centrum ROKU, které provozuje RS Netopýr v
Jiřetíně pod Jedlovou a zvláště pak celé rodině Kultových, kteří stojí za veškerým
provozem střediska. Dále velké díky za zajištění ubytování a stravy v druhém
středisku Poslův Mlýn v Doksech patří OD ANDY s.r.o. v čele s paní Mgr. Janou
Kalousovou, MBA. Děkujeme firmě Emavi, s.r.o. potažmo manželům Draským, kteří
vlastní Eko camp Valdek, kde pořádáme nově školy v přírodě a třetí běh letního
tábora. Za zajištění náročné dopravy na ŠvP děkujeme firmě MIRO bus s.r.o. v čele
s jejím majitelem Miloslavem Lupoměským.
Organizaci LDT nám ulehčuje a zároveň tradičně zpříjemňuje
firma Starline v čele s panem Mgr. Romanem Houškou a správcem střediska
Michalem Pěčem. Za jejich ubytovací a stravovací služby v rekreačním středisku
Hrachov jim patří velký dík, jsme zde velice spokojeni již několik let. A ještě jedno
díky za pronájem táborové základny v Olbramkostelu patří kopřivnickému Pionýru, z.
s. . Na dopravě na letní dětské tábory se podíleli dopravci Jaromír Dvořák a Tomáš
Višňák. Tímto jim děkujeme za bezproblémovou dopravu a vstřícné jednání.
V poslední řadě bychom rádi poděkovali panu Václavu Jelínkovi a Karlovi
Kopeckému za pronájem a prostory naší kanceláře v Teplicích.

