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Náčelnictvo 

Náčelník kmene: Markéta Horská 

Ohnivec kmene: Markéta Horská 

Hospodář: Vojtěch Jeník (Quest) 

Písmák: Evelin Bendová 

Náčelník ROP: Vojtěch Jeník (Quest) 

Pravidelná činnost 

Kmen Tančící Lososi je dětský kmen. Cca 1x do měsíce se o víkendech scházíme na výpravách a pro 

mladší máme skoro každý týden schůzku v klubovně v Měcholupech. Na jeře jezdíme na vandry, 

v létě táboříme v týpí a na podzim a v zimě jezdíme po chatách, chalupách a do tělocvičen, taky jsme 

si oblíbili zimní výpravu na běžkách. 

Ve kmeni jsou děti od sedmi do patnácti let. Společně hrajeme hry, poznáváme přírodu, učíme se 

tábornickým dovednostem. Mladší děti si plní Zasvěcovací stezku a ti starší Stezku. Všichni společně 

plníme činy. 

  

http://www.indianizhor.wz.cz/


Schůzky 

Část kmene se skoro každý týden setkává v klubovně v Měcholupech, spíš mladší děti. Co na 

schůzkách děláme? 

Poznáváme přírodu: 

• Stromy podle listu, kůry, plodu 

• Poznávání ptáků 

Zkoušíme různé indiánské a woodcrafterské dovednosti 

• Rozdělávání ohně křesáním 

• Setonova hra 

• Střílení z luku 

Také vyrábíme: 

• Ptačí budku 

• Panáčky z kaštanů 

• Z keramické hlíny 

Jiné aktivity: 

• Před Vánoci jsme byli bruslit 

• Uspořádali jsme si karneval 

 

 

 

 

 

 

 

    
 



Víkendové akce 

Vyrábění v Praze a setkání s rodiči 4.-6.1.2019 

Po delší době jsme se opět sešli v Praze, abychom si něco vyrobili. Tentokrát nás dvě noci hostila 

klubovna Kruhu ve Střešovicích. Účast nebyla velká, ale vzhledem k prostorám nám to bylo ku 

prospěchu. 

V sobotu jsme se podívali do parku Hvězda a odehráli další úsek etapové hry Hobit. Tentokrát bylo 

cílem nalovit co nejvíce zvířat, a přitom nesejít ze stezky. Po pozdním obědě (obědovečeři – úsek se 

trochu protáhl) jsme pilně kreslili střihy indiánských šatů, košil a kapote. Někteří si je během večera 

stihli téměř celé ušít. 

V neděli jsme si trochu zavzpomínali. Nejprve jsme (včetně rodičů) soutěžili v tom, kdo si toho více 

pamatuje, a bychom pak na fotkách z uplynulého roku zjistili, jak to vlastně bylo. Vrcholem promítání 

byly fotky z tábora, protože ty dosud nikdo neviděl. Stejně jako vloni jsme měli k obědu od rodičů 

přichystány všelijaké dobroty, i když tentokrát bez soutěže. Téměř vše se snědlo (chválíme rodiče, že 

správně odhadli množství) a byl čas i na přátelské rozhovory. 

 

 

Lososi na sněhu, Krkonoše, 1.-3.2.2019 

Lososy odjakživa přitahují hory a výzvy. Však také v horách má náš kmen kořeny! Láká nás zimní 

vandrování, s mrazem už zkušenosti máme, ale opravdový bivak ve sněhu jsme zatím ještě společně 

nezažili. Proto jsme si chtěli nejprve všechno vyzkoušet, než se vydáme na naše první pořádné zimní 

putování. 

Ráno o pololetních prázdninách jsme proto vyrazili s osmi nejotužilejšími a nejzdatnějšími Lososy do 

Krkonoš. Do krásné roubenky na Niklově vrchu nedaleko Pomezních bud jsme na sněžnicích vyšlápli 

obtěžkáni jídlem na tři dny a také stany, teplými spacáky, vařiči, cepíny, sněžnými lopatami a vším, co 

správný horal v horách potřebuje. Zabydleli jsme se, zatopili v kamnech a odpoledne strávili 

hrabáním a kopáním záhrabů v závějích za chatou. Byla to fuška, sníh byl zmrzlý až moc, ale aspoň 

jsme se zahřáli. Nechyběla samozřejmě pořádná koulovačka a „bříškování“ ze svahu. Po návratu do 

chaty jsme se nadlábli a ohřáli se na peci. 

Večer jsme se sesedli s čajem u velkého stolu a debatovali nad vybavením a bezpečností v horách. 

Dali jsme dohromady seznam věcí, které je třeba mít s sebou na jednodenní i vícedenní letní výpravu 



a také na výpravu zimní. Naučili jsme se, jak výlet v horách plánovat, co všechno se dá vyčíst z mapy a 

jak si spočítat, kolik času na cestě nejspíš strávíme. A také jak se vyhnout nebezpečí a jak si přivolat 

pomoc, když se dostaneme do nesnází. Na další den jsme si společně naplánovali náročnou trasu přes 

naši nejvyšší horu s několika ústupovými možnostmi a šli spát, abychom byli ráno svěží, jelikož v 

horách se vyplácí vyrážet brzy. 

 

Ráno jsme se nacpali ovesnou kaší, obuli sněžnice a vyrazili ostrým tempem. Brzy jsme zjistili, co to 

znamená chůze na sněžnicích v hlubokém a těžkém mokrém sněhu, navíc pořád do kopce (až na 

jednu výjimku, kdy jsme se ztratili a vraceli se na cestu prudkým sešupem, což byla nejzábavnější část 

výpravy). Náročné to bylo hlavně pro menší, kteří bojovali s váhou sněžnic. K chatě Jelenka jsme se 

doplazili už většinou značně vyčerpaní, mlha nezmizela, a navíc se přidal drsný severák. Děti 

zhodnotily své síly a část skupiny se rozhodla pro cestu zpět. Doma jsme byli coby dup, začali jsme 

stavět pevnosti na koulovou bitku, jezdili na lopatě, odpočívali na peci, hráli hry, uvařili večeři a bylo 

nám báječně. Zato zbytek výpravy měl teprve to nejnáročnější před sebou. V husté mlze a silném 

větru se odhodlali pokračovat dál přes zamrzlou Sněžku. Po zmrzlé cestě se šlo i v těžkých 

podmínkách dobře a na vrchol dorazili ve slušném čase. Místo výhledů do kraje se ale mohli kochat 

jen roztodivnými tvary omrzlých zasněžených stromků a kamenů, což taky stálo za to. Jelikož nejsou 

žádné fajnovky, rozhodli se pro zpáteční cestu oklikou přes Portášky a domů došli až za tmy, celí 

promočení, ale stále v dobré náladě. V náročném terénu, v kopcích a zčásti v hlubokém sněhu ušli na 

sněžnicích celkem 17 km, což není jen tak, jak ví každý, kdo něco podobného podnikl. 

Přestože den byl náročný, rozhodla se většina dětí přespat venku. Vykopaly si ve sněhu rovná místa 

na stany, vyzkoušely si, jak se vaří čaj ze sněhu a zalezly do spacáků, jako by se nechumelilo. Róza si 

dokonce ustlala ve žďáráku pod širákem. Ráno se chumelení změnilo v déšť, takže jsme už jen zabalili, 

uklidili a vydali se na autobus. 

Tak si Lososi vyzkoušeli chůzi na sněžnicích i táboření na sněhu a příští rok nás čeká výzva v podobě 

opravdového zimního putování zasněženými lesy či přes vrcholky hor a tiché noci v zimní pustině. 

Koho kouzlo zimních přechodů jednou popadne, toho už nepustí.. 

 

Mariánskohorské boudy na běžkách, 1.-3.3.2019 



V březnu jsme podruhé vyrazili na Mariánskohorské boudy a již potřetí na běžky. Jelo nás celkem 13 a 

výborně jsme si to užili, jako vždy. 

Po příjezdu na nádraží jsme se přivítali s Markétkou a Vojtou, který nám kus svezl běžky. Po tom, co 

jsme se ve většině dostali na chatu, jsme zatopili. Usadili jsme se a po klasickém sdělení událostí, 

které se staly od minulého setkání, nám Markétka sdělila něco o „keškách. Mmusíme vymyslet místo 

a hlavní je, že krabička musí obsahovat něco, co vystihuje náš kmen a první čtyři verše básničky ve 

které budou ostatní pokračovat. Nadšeně jsme se vrhli na vymýšlení věcí, co nás vystihují, ty jsme 

měli hned – čaj LOVE a obrázek rybičky, ale nutno říct že vymýšlení básničky se nám to moc nedařilo. 

Nakonec se nám to nějak povedlo dát dohromady, a tak jsme se navečeřeli pak nám Vojta zahrál pár 

písniček na ukulele, které s sebou vzal místo kytary. 

V sobotu ráno jsme se po ranní písni nasnídali a zabalili jsme si věci na výlet. Po malé rozcvičce před 

domem jsme se vydali, až na výjimky, směr Protržená přehrada s cílem zdolat Jizeru a na ní umístit i 

naši kešku. Pokračovali jsme v naší cestě na Knajpu. Zde jsme se naobědvali a Petr se vrátil zkratkou 

na chatu, aby chystal večeři a my jsme pokračovali v cestě. Na Jizeru už to nebylo moc daleko, a když 

jsme dorazili k odbočce kde jsme si sundali běžky, které jsme museli schovat ve stromcích u cesty, 

protože cesta nahoru na nich by byla složitá. Na vrchol ke kříži jsme se vyškrábali s drobnými 

obtížemi, jelikož byl kámen z většiny pokryt vrstvou ledu, a to hodně kluzkého. Ani výhled v té mlze 

nestál za moc, ale fotka a zážitek rozhodně ano. 

 

Vydali jsme se hledat místo na umístění naší krabičky. Protože bylo hodně sněhu, tak jsme museli 

myslet i na to že spousta skvělých úkrytů je teď v zimě poměrně nízko, ale na jaře už bude pevná 

půda o takové dva metry níž. Nakonec se nám povedlo vyhledat skrýš pro ten maličký poklad a vše 

jsme také poctivě nafotili. A nyní hurá domů! Tedy na chatu, samozřejmě. Společně jsme si u večeře 

povídali o dnešních zážitcích. Na závěr dne jsme se ještě proměnili v malé hobity a s prstenem 

neviditelnosti jsme v království lesních elfů hledali všechny uvězněné trpaslíky v jejich kobkách a ti 

méně pozorní byli chyceni a museli vyčkat na svou příležitost na útěk. Po vyhodnocení se ti unavení 

odebrali spát. 

V neděli jsme si zazpívali a posnídali jsme a vrhli se na balení, umývání nádobí a vytírání, které jsme 

jako obvykle stihli jen taktak. Po namáhavější, ale úspěšné práci jsme si obuli běžky a vyrazili jsme na 

parkoviště, kde celý tenhle krásný víkend začal. Vojta nám opět svezl věci a po rozloučení na 

nástupišti jsme si už jen v klidu a pohodlí povídali, dokud jsme nedorazili do Prahy a po té trošce 

odpočinku mohu alespoň za sebe říct, že jsem opět dostala náladu opět někam vyrazit. 



Lakrosový turnaj 29.-31.3.2019 

V březnu jsme se vydali do Srbů utkat se společně s ostatními kmeni v lakrosu. Ubytováni jsme byli 

v domečku u Jestřábů, díky! 

V sobotu jsme na hřišti u školy v Tuchlovicích sestavili dva týmy, jeden z profi hráčů a ve druhém byli 

někteří, kdo drželi lakrosku v ruce poprvé, přesto se účastnili zápasů. Patří jim velký obdiv! Celé 

dopoledne probíhaly jednotlivé zápasy a po obědě nás čekalo finále, do kterého se dostal náš profi 

tým. Třikrát hurá a velké wašté, protože se umístili na krásném druhém místě. Večer jsme se plni 

zážitků a nadšení, ovšem značně unaveni vrátili do domečku a den zakončili opékáním buřtů a 

zpěvem u ohně.  

 

V neděli jsme uklidili celý domeček, rozloučili se s ostatními kmeny, snědli odměnu za 2. místo 

v podobě dortu a vyrazili do lesa hrát hry. Po obědě jsme vyrazili vlakem zpět do Prahy. Bylo to fajn, 

fajn a příště snad budeme první.. 

 

Stará Praha 6.4.2019 

V dubnu jsme se vydali na akci Stará Praha prozkoumat Dejvice, okolí Dejvic a jejich historii. Sraz byl v 

Šabachově parku, kde jsme se setkali s kamarády z dalších kmenů, byli rozdělení do skupin a 

dozvěděli se pravidla, pak jsme vyrazili na průzkum. 

Náš Lososí kmen vytvořit dvě skupinky, jedna šla společně s Tomášem Drašarem a druhá skupinka se 

mnou. Naším úkolem bylo projít podle mapy několik stanovišť s postavami, které mají něco s 

Dejvicemi společného a odpovědět na 50 otázek, které jsme dostali sebou. 

Skupince s Tomášem se dařilo v odpovídání na otázky, takže se myslím umístili v celkovém hodnocení 

na třetím místě. Hurá, hurá, hurá! Té mojí skupince se spíše dařilo nachodit a najezdit spoustu 

kilometrů po celých Dejvicích (možná i trochu víc, než bylo třeba). Zato jsme ale našli všechny tři 

klíče, za které na nás čekala speciální odměna v podobě sladké Milky. Mňam, mňam, mňam! 

Po cestě jsme potkali postavy jako Spejbla a Hurvínka, kteří nám dali za úkol ztvárnit krátký divadelní 

úryvek pomocí loutek, na Dukle jsme si vyzkoušeli fotbalový slalom a štafetu, rozpoznávali jsme staré 

předměty a stavěli jeřáb ze stavebnice Merkur. Ale taky jsme si vyzkoušeli zjišťování informací bez 

telefonů, v knihovně, ptaním se kolemjdoucích i pracovníků městské hromadné dopravy. Užili jsme si 

spoustu zábavy a už se těším na další rok! 



 

Sázava na kánoích 8.5.2019 

Voda je pro Lososy přirozeným prostředím a kánoe jsou zase indiánská plavidla. Proto jsme se 

rozhodli sjet si úsek Sázavy z Týnce do Pikovic. Účast byla vysoká. 

 

Do Týnce jsme dojeli Posázavským Pacifikem z Prahy Hlavního nádraží a v kempu si vyzvedli lodě. 

Nebylo úplně jednoduché, abychom měli každý svoji vestu a pádlo, ale nakonec se to podařilo. Dále 

následovalo rozdělení do posádek. Vzhledem k tomu, že většina už nějaké vodácké zkušenosti měla, 

posedaly si děti a Róza dohromady, jen já jsem jel s Jonatanem. Když jsme každý měli svoji dvojici a 

loď, dali jsme věci do barelů (kupodivu se vešly) a vyrazili jsme. 

Postupně jsme sjeli jezy Podělusy-Chrást (retardérou), jez Brejlov (vlevo před náhonem) a někteří 

převezli a někteří svezli lodě přes jez Kaňov. Pod jezy jsme většinou kličkovali mezi kameny, ale 

vždycky jsme si poradili. Přestože předpověď nebyla zpočátku úplně dobrá a teploty nedosahovaly 

dubnových veder, bylo na Sázavě poměrně rušno. Téměř na každém jezu jsme se potkávali s nějakou 

skupinou a obvykle se také nechali předjet. 

Na Krhanickém jízku se o zábavu postarali Honza s Petrem, kteří se pod jezem vyklopili a zablokovali 

tak úzký kanál, kterým se dalo plout. Jedna posádka libereckých skautů situaci špatně vyhodnotila a 

dojela až k nim, aby stejným způsobem nabrala vodu a potopila se. Na dalším – Lesním jezu – jsme se 

pak v půl druhé zastavili na oběd. 

Ještě v Kamenném přívoze jsme dojeli zadní voj skautů, ale jinak nás už nikdo nebrzdil. Do Pikovic 

jsme připluli asi čtvrt hodiny před odjezdem vlaku. Vzhledem k tomu, že stihnout vlak bylo nejisté, 

raději jsme se v klidu zabalili a došli si na limonádu.  

Zpáteční cesta se udála podle hesla "zážitek nemusí být pozitivní, hlavně když je silný." Nacpaný 

patrák Posázavského Pacifiku nás dovezl do Davle, kde průvodčí postupně obešel vagony s tím, že dál 

se nejede kvůli spadlému stromu. Vzhledem k tomu, že jsme byli poslední, kterým to řekl, byli jsme 

ve frontě na autobusy na konci. Nakonec se na nás usmálo štěstí (nebo dispečeři příměstských 

autobusů) a my se po hodině dostali do autobusu na Smíchov. Část pak ještě počkala na jednoho z 

ochotných rodičů, který nám pro děti dojel. 

I přes závěrečné komplikace se akce setkala s dobrým ohlasem, takže se na vodu určitě zase někdy 

vydáme, a třeba i na celý víkend. 



 

Bloudění woodcrafterů 11.5.2019 

Bloudění neboli orientační běh pořádali Jestřábi poblíž Tuchlovic. Nezúčastnili jsme se sice ve velkém 

počtu a ani jsme nevyhráli, ale aspoň jsme se neztratili. 

Všichni jsme se setkali na autobusovém nádraží Veleslavín. Vystoupili jsme v Tuchlovicích, pak jsme 

šli na místo. Když jsme došli na místo tak jsme se všichni setkali a pozdravili a pak jsme šli na orienťák. 

Děti staré 0-11 let měly oběhnout 5 stanovišť, 11-14 let měly 7 stanovišť, 15 let a víc jich měly 9. Na 

každém stanovišti byl papír s písmenem, které sis musel opsat. 

Běželi jsme po jednom, lesem. Když jsme se vraceli, začalo pršet. 

Pak jsme se zpátky vrátili na autobusové nádraží, Veleslavín. Moc se to vydařilo. 

Stopa Černého Vlka 7.-9.6.2019 

Letošní Stopa Černého Vlka na téma Den Trifidů a se konala na tábořišti Malý Walden. Vzhledem k 

brzkému začátku hry jsme vyrazili opravdu brzy – ve dvě. Bylo to velké překvapení pro všechny, 

protože jsme na tábořiště dorazili úplně první a porušili jsme tedy naši tradici stavění týpí za tmy. 

Hra probíhala od pátku až do neděle. Děti byli rozdělené do skupinek napříč kmeny a společně měli 

za úkol najít lék, který by pomohl vyléčit nemocné. Bylo jich požehnaně, protože se většina dětí byla 

v pátek večer podívat na hvězdy, které je oslepily. 

Naštěstí se to podařilo, a tak jsem se mohli v neděli všichni ve zdraví a s novými zkušenostmi chodit 

poslepu po lese vrátili domů. 

 

Tábor na Kosím potoce 4.-17.8.2019 

Letošní tábor byl naším již druhým táborem na tábořišti Ligy lesní moudrosti na Kosím potoce. Stejně 

jako vloni jsme měli půjčený kuchyňský přístřešek (tentokrát i s kamny) a několik týpí od kmene 

Walden, za což jim velmi děkujeme. 

Příjezd na tábor se tentokrát obešel bez problémů, a proto jsme se již krátce po poledni začali stavět 

týpí. Ne všem se to povedlo hned první den, ale zato byla všechna týpí pěkně postavena (holt 

náčelník tábora je pes a nenechal žádné špatně postavené týpí stát). 

 



Již v pondělí večer začala letošní hra motivovaná cestou Fernaa Magalhaa kolem světa. Děti si nejprve 

zvolili své kapitány a první důstojníky a posléze si večer kapitáni vybrali svoje posádky. Hned další den 

následovala první etapa hry, kdy musely jednotlivé posádky v daném čase naložit co nejcennější 

náklad do lodi. 

Závěrečný úsek celotáborové hry spočíval v cestě domů kolem afrického Mysu dobré naděje. Cesta to 

byla dlouhá i pro naše posádky – postupně se dostali (téměř všechny) do Michalových Hor, odkud se 

nejkratší cestou vrátili do tábora. 

V pátek večer se konal slavnostní sněm, na kterém byl jednak přiznány orlí pera za splněné činy a 

jednak slavnostně zakončen tábor včetně vyhlášení celotáborové hry a několika dalších soutěží. 

    

Výsledek celotáborové hry: 

Santiago (Kája, Sam, Jony, Matouš C., Prokop, Stázka, Kuba V., Adam P.) 

Conception (Jáchym, Sára, Dorotka,) 

Victoria (Eve, Anička H., Damián, Anička Č.) 

Závěrem bychom chtěli poděkovat MHMP a MŠMT za poskytnuté dotace, které umožnily udržet cenu 

tábora na přijatelné úrovni. 

 



Táboření malé lože 20.-22.9.2019 

Táboření malé lože, které se tradičně konalo na Malém Waldenu, bylo tentokrát krátké. V pátek 

večer jsme dostavěli naše týpí, abychom ho mohli v neděli ráno bourat. Přesto jsme si užili spoustu 

zábavy a na sobotním sněmu získali orlí pera za splněné činy. 

 

Vánoční výprava 6.-8.12. 

Vydali jsme se do domečku k Jestřábům. V pátek večer jsme přijeli a hráli hry. V sobotu jsme za zpěvu 

koled vyzdobili domeček vánočními řetězy a připravili hody pro zvířátka. Také jsme si přečetli 

závěrečnou část z knížky Hobit, která nás provázela celý rok jako téma celoroční hry a večer nás 

čekala výprava za drakem pro odměnu. 

Sobotní odpoledne jsme strávili venku, hráli hry a byli v lese zazpívat zvířátkům a ozdobit jim 

stromeček. Když jsme se vrátili čekala nás příprava sváteční večeře a potom předávání dárků a 

společně strávený večer s koledami a sváteční atmosférou.  

V neděli ráno za námi přijeli rodiče, přivezli oběd a společně jsme hráli hry, povídali si a pak každý 

sám odjel domů. 

 

 

Zhodnocení 

Oproti loňskému roku jsme se hodně posunuli. Děti jsou samostatnější, vědí, jak se v určitých 

situacích zachovat a stále se zlepšují a vedoucí mají díky nim méně práce. 

Poděkování 

Stejně jako minulý rok bychom chtěli poděkovat kmeni Walden za půjčení kuchyně a týpí, bez kterých 

by se nemohl konat letní tábor, čímž bychom byli ochuzeni o nezanedbatelnou část programu. 

Také děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy za poskytnutou dotaci, která nám 

posloužila na uhrazení části nákladů na materiál k vyrábění (kůže, deky) a vybavení na víkendové akce 

(koltíky, kotel s kotlinou a týpí). 



Odesláno dne: Razítko: Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za zaúčtování:

Telefon:

10 Kursové rozdíly 0 0 0

11 Výdaje celkem 245 0 245

99 Rozdíl příjmů a výdajů 16 0 16

07 Ostatní osobní výdaje 0 0 0

08 Ostatní 14 0 14

09 Průběžné položky 40 0 40

04 Služby 72 0 72

05 Mzdy 0 0 0

06 Pojistné  za zaměstnance a zaměstnavatele 0 0 0

01 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 0 0 0

02 Materiál 118 0 118

03 Zboží 0 0 0

10 Příjmy celkem 260 0 260

B. Výdaje

Činnosti
Ukazatel

Hlavní Hospodářská Celkem

07 Ostatní 159 0 159

08 Průběžné položky 40 0 40

09 Kursové rozdíly 0 0 0

04 Přijaté peněžní dary mimo veřejných sbírek 0 0 0

05 Přijaté členské příspěvky 34 0 34

06 Dotace a příspěvky přijaté z veřejných rozpočtů 28 0 28

01 Prodej zboží 0 0 0

02 Prodej výrobků a služeb 0 0 0

03 Příjmy z veřejných sbírek 0 0 0

Výkaz zisku a ztráty

podle přílohy č. 1

vyhlášky č. 325/2015 Sb.

PŘEHLED O PŘÍJMECH a VÝDAJÍCH

k 1.5.2020
( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky

IČO

06259693

Liga lesní moudrosti - kmen Tančící 

Lososi

Boloňská 309/22

Praha 10 - Horní Měcholupy

10900
A. Příjmy

Činnosti
Ukazatel

Hlavní Hospodářská Celkem

 



Odesláno dne:

Výkaz zisku a ztráty

podle přílohy č. 2

vyhlášky č. 325/2015 Sb.

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH

k 1.5.2020
( v celých tisících Kč ) Název a sídlo účetní jednotky

IČO

06259693

Liga lesní moudrosti - kmen Tančící 

Lososi

Boloňská 309/22

Praha 10 - Horní Měcholupy

10900
A. Majetek

Položka 31.12.2018 31.12.2019

01 Dlouhodobý nehmotný majetek

02 Dlouhodobý hmotný majetek

03 Finanční majetek

04 Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny 13 18

05 Peněžní prostředky na bankovních účtech 20 31

06 Zásoby

07 Pohledávky

08 Úvěry a zápůjčky poskytnuté 3

09 Ostatní majetek

10 Majetek celkem 33 52

B. Závazky

Položka 31.12.2018 31.12.2019

01 Závazky

02 Úvěry a zápůjčky přijaté

03 Závazky celkem

99 Rozdíl majetku a závazků 33 52

Razítko: Podpis odpovědné

osoby:

Podpis osoby odpovědné

za zaúčtování:

Telefon:

 


