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Úvodní slovo  

Vážení přátelé a příznivci spolku STROM, 

rok 2020 nebyl lehký snad pro nikoho. Přišlo něco, s čím nikdo nepočítal a začalo to ovlivňovat naše 

životy. Situace ohledně koronaviru se bohužel dotkla i našich letních táborů a akcí s nimi spojených. 

Do poslední chvíle jsme nevěděli, zda tábory vůbec budou a za jakých podmínek. Jsem moc ráda, že 

jsme se rozhodli všechny 4 běhy uspořádat a nezalekli se nových nařízení. Všechny 4 běhy byly opět 

naplněny a užili si je jak děti, tak dospěláci. Velké díky patří všem, kteří se na organizaci táborů 2020 

podíleli. Jsem ráda, že se stále najdou lidé, kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu věnují svůj volný 

čas dětem a chodu spolku. Poděkování patří samozřejmě i dětem, bez kterých bychom tady nebyli. V 

neposlední řadě nesmím zapomenout na rodiče, kteří nás v této nelehké době podporují, ať už slovně 

nebo sponzorskými dary. Dezinfekce máme na několik let dopředu. Rok 2020 je za námi a my se 

můžeme vrhnout na přípravu táborů pro rok 2021. Teď už silnější, obohaceni o nové zkušenosti a s 

vědomím, že nás koronavirus nezastaví a i přes všechna nařízení zvládneme na naší základně 

uspořádat kvalitní a pro děti bezpečný tábor. 

 

Za spolek STROM Pavla Nedvědová - místopředseda spolku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POSLÁNÍ ORGANIZACE  

Stany s podsadou byly poprvé postaveny na louce u Blanického mlýna již roku 1987. Skupinka 

16 nadšenců tehdy umožnila třiceti dětem prožít 3 krásné týdny v duchu indiánského léta a zahájila 

tak táborovou sérii trvající dodnes. Roku 1991 bylo právě za účelem pořádání táborů vytvořeno 

občanské sdružení STROM - přátelé Blanického mlýna, později přeměněné na spolek. 

V současnosti během letních prázdnin pořádáme 4 turnusy letních táborů, kterých se účastní 

až 240 dětí a více než 100 dobrovolníků. Co se za 31 let fungování nezměnilo, je přístup pořadatelů. 

Naše ideály zůstávají stále stejné: prohloubení vztahu k přírodě, výchova k samostatnosti a 

odpovědnosti ale zároveň i týmové spolupráci. Chceme, aby děti z našich táborů odjížděli spokojené, 

šťastné, sebevědomé a plné zážitků, které u počítače nezažijí. Věříme, že děti si na mlýn nejezdí jen 

odpočinout od rodičů, ale vytvářet přátelství na celý život a formovat hodnoty, které pak pozitivně 

ovlivní jejich úspěch a spokojenost v životě. 

 

ADRESA: 

Pavlovice 38 

258 01 Vlašim 

Web: www.kupsak.cz 

Email: kupsak@seznam.cz 

IČO: 48925764 

Datová schránka: tedwgbv 

Registrační číslo: VSC/1-7307/91-R (Registrace 2.7.1991) 

Nadále jsme se ke své činnosti využívali prostory Blanického mlýna s přilehlými loukami a prostory 

ve vlašimském Spolkovém domě, oboje v pronájmu od MěÚ Vlašim. 
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ČLENOVÉ STROMU: 

K 31. 12. 2020 bylo v našem spolku registrováno 74 členů. 

Seznam členů k 31. 12. 2020: BENÍČEK Stanislav, BLÁHA Jan, BRABCOVÁ Šárka, BRZKOVÁ Eliška, 

DAŇKOVÁ Zuzana, DUPRAZ Matthew, FOUSEK Jan, FROSSARD Lukáš, GREGOROVÁ Veronika, 

HLAVÁČEK Tadeáš, HOMZOVÁ Markéta, CHROUSTOVÁ Michaela, CHRPA Jakub, IRION Petr, 

JANÁČKOVÁ Debora, JANÁČKOVÁ Štěpánka,JANÍČEK Martin, KALINA Matyáš, KALINA Vojtěch, 

KAUCKÝ Matěj, KOČÍ Libor, KOČOVÁ Barbora, KOČOVÁ Denisa, KOMÍNKOVÁ Zuzana, KOTRČOVÁ 

Anna, KOUBÍKOVÁ Kristýna, KOUNICKÝ Vít, KUČEROVÁ Andrea, KUKLÍK Lukáš, KUNSTOVÁ Eliška, 

LEBEDOVÁ Lucie, LINDAUR Vojtěch, LUTOVSKÁ Františka, MAJEROVÁ Eliška, MALÝ Petr, MALÁ Eliška, 

MÍKA Pavel, MILOTA Jakub, MORAVEC Jan, MOUDRÝ Tomáš, MÜLLEROVÁ Barbora, NEDVĚD Ondřej, 

NEDVĚDOVÁ Pavla, NĚMEC Jakub, NĚMEC Vojtěch, PEŠKA Jan, PEŠKOVÁ Jana, PETROUŠKOVÁ 

Zuzana, PÍCHA František, PÍCHA Tomáš, PÍCHOVÁ Jana, PODHADSKÝ Štěpán, POLEDŇÁK Jindřich, 

POLÍVKOVÁ Barbora, PŘISTOUPIL Adam, PŘISTOUPILOVÁ Kamila, ŘEMÍNKOVÁ Jana, ROCH Josef, 

ROUBÍČEK Aleš, SEMRÁD Karel, SKALICKÁ Lucie, SKOŘEPOVÁ Denisa, STEHLÍKOVÁ Karolína, STOCH 

Martin, SVOBODA Lukáš, ŠIMONOVÁ Nikol, URBÁNEK Patrik, VINŠOVÁ Barbora, VINŠOVÁ Kateřina, 

ZAJÍC Pavel, ZAVŘEL Bohuslav, ZVÁRA Jiří, ŽABOVÁ Barbora, ŽIVNÉŘOVÁ Martina 

Výše členských příspěvků: 

Dospělý: 200 Kč pracující; 100 Kč studenti a MD 

 

Orgány spolku: Valná hromada – nejvyšší orgán 

Rada spolku – výkonný orgán 

Rada Stromu pracovala v tomto složení: 

Od. 1.1.2020 do 27. 6.2020 

Předseda: Lucie Lebedová 

Místopředseda: Pavla Nedvědová 

Hospodář: František Pícha 

Jednatel: Lucie Skalická 

Výběrčí: Zuzana Petroušková 

Členové rady: Petr Irion, Jiří Zvára 

Od 27. 6.2020 do 31. 12.2020 

Předseda: Lucie Lebedová 

Místopředseda: Pavla Nedvědová 

Hospodář: Lucie Skalická 

Jednatel:Štěpán Podhadský 

Výběrčí: Zuzana Petroušková 

Členové rady: Jan Bláha, Jiří Zvára 



 

 

 

Činnost v průběhu roku 

Leden 

25. 1  Schůze Rady 

Únor 

Březen 

Duben 

Květen 
9-10.5  Brigáda na mlýně (2. běh) – Úklid vnitřních prostorů mlýna, sekání trávy, 

příprava dřeva na akce spolku, pořezání nebezpečných větví v okolí luk.  

Celkem se zúčastnilo 19 lidí 

 

16-17.5 Brigáda na mlýně (1. běh) - Úklid a pálení dřeva z přístřešku, vyklízení stodoly 

kvůli demolici 

                     Celkem se zúčastnilo 14 lidí 

 

23-24.5 Brigáda na mlýně (3.běh) - Natírání prken na podlážky a podsady, výroba 

chodů do mlýnice.  

Celkem se zúčastnilo 19 lidí 

 

24.5  Schůze rady  

 

Červen 



 

 

 

7.6  Brigáda na mlýně - Natírání prken na podlážky, výroba budky na pečivo, úklid 

dřevárny, stavba odpočinového stanu na tábory 

Celkem se zúčastnilo 24 lidí 

 

13-14.6 Brigáda na mlýně (4. běh) - Stavba podsad a podlážek 

Celkem se zúčastnilo 21 lidí 

 

26.-27.6. Stavění tábora – montáž táborové základny  

Celkem se zúčastnilo 93 lidí 

 

27.6.  Valná hromada  

Celkem se zúčastnilo 47 lidí 

 

Červenec 

5.7.-18.7.2020 - Divoký západ (1. běh) 

Po shromáždění těch nejschopnějších kovbojů jsme se vydali na cestu po prériích Severní 

Ameriky. Abychom na divokém západě zabránili velkým útrapám, a i možné válce, uzavřeli jsme mír s 

indiány, kteří, stejně jako noví osadníci, byli sužováni nájezdy banditů. Na naší cestě jsme se tedy 

museli potýkat se skupinami banditů, kterým, jak se ukázalo velela nikdo jiný než guvernérka. Štěstí 

stálo na naší straně a guvernérku zaslepenou chtíčem po indiánském pokladu jsme přelstili a pomohli 

nastolit začátek snad dlouhotrvajícího míru na pláních Severní Ameriky. 



 

 

 

 

 

19.7.-1.8.2020 - Vikingové (2. běh) 

Zúčastnilo se 62 dětí a 25 dospělých (z toho 13 nezletilých) 

Z Yggdrasilu, stromu života, začaly opadávat listy. Rada starších vikingů proto zvolila čtyři 

zkušené družiny, aby se pokusily najít příčinu usychání posvátného stromu. Družiny vyrazily na svých 

lodích z Midgardu a na cestě za záchranou světa postupně navštívily všech devět světů, včetně světa 

obrů nebo trpaslíků. V každém světě získaly nápady a rady, jak zachránit Yggdrasil, až konečně 

dorazily k jeho kořenům. Na nich ležel ohromný had Jörmungand a dusil ho. Družiny si zvolily 

nejsilnějšího válečníka, který hada zneškodnil a zachránil tak svět před zkázou.  



 

 

 

 

Srpen 
2.8.-15.8.2020 - Noemova archa (3. běh) 

Když k nám z jara dorazila zpráva, že starý Noe měl vidinu o záplavě světa, která by mohla 

vést k jeho konci, ještě jsme netušili, že by nám mohla naši snahu zhatit další překážka v podobě 

pandemie. Naštěstí pandemie ustala a my jsme se mohli vydat na pomoc Noemu a jeho synům a 

dcerám, kteří nás na cestě za záchranou světa vedli k úspěšnému cíli.  

Starý Noe nejprve neplatil za toho nejdůvěryhodnějšího člověka, ale jelikož jeho slovům o 

záplavě dávalo za pravdu i počasí, museli jsme skutečně zakročit. Noe se naštěstí pustil do hledání 

zvířat hned, jakmile jeho vidina nabrala pevných obrysů, jinak by se jen těžko dalo sehnat tolik druhů 

zvířat za pouhých 14 dní.  

Velice nás překvapilo, že mezi nejvzdorovitější zvířata, která na arše stále chyběla, patřil 

například krteček – jeho tvrdohlavost a neustálé nutkání kopat do země, což jsme mu na arše 

nemohli dovolit, situaci značně komplikovala. Nakonec se nám ale podařilo ho do jeho kajuty dostat.  

Dále nám dovolte se omluvit za druhy živočichů, které se nám zachránit nepodařilo. 

Jednorožec byl krásný, jeho duhová hříva zářila do dálky, ale bohužel v tomto případě naše mise 

selhala a tak nám jedinou útěchou zbývá to, že jako poslední pozorovatelé tohoto kouzelného tvora 

můžeme podat informace budoucím vědcům o jeho kouzelných schopnostech, stylu života i povaze.  



 

 

 

Další neúspěšnou misí byla záchrana tvora známého v České zemi jako Játy (pro anglofily 

Yetti), jehož dvojosobnost pro nás byla velkým překvapením. Během našeho oslavného bálu si stihl 

sám se sebou zatančit, pohádat, usmířit a nakonec udělat žárlivou scénu kvůli lenochodovi. Bohužel 

tento dvojosobný živočich se nakonec sám se sebou nemohl dohodnout, zdali se na archu nastěhuje 

a tak i o tohoto tvora jsme bohužel přišli. Nedávný vědecký výzkum v polárních oblastech nicméně 

zaznamenal podivné anomálie, které by mohly nasvědčovat, že se mu potopu podařilo nějak přežít, 

ale to ukáží až budoucí výzkumy.  

V době potopy jako takové jsme všichni již měli dostatečné vybavení i zásoby, abychom ji 

v pořádku zvládli a tak dnes mohou po světě běhat téměř všichni živočichové a my můžeme jen 

doufat, že lidé jako Noe a účastníci naší výpravy budou dále pomáhat svět zachraňovat.  

 

 

16.8.-23.8.2020 - Zaklínač (4. běh) 

Po dobách, kdy v těchto zemích žili Elfové, trpaslíci, lidé a také obři a jiná roztodivná stvoření 

v míru a hojnosti, zbyly už jen legendy. Většinu země obsadili lidé. Vzniklo mnoho různých království. 

Některá byla mírumilovná, jiná obchodně nadaná a některá neměla nic kromě válečných výprav. 

Postupem času všechny Elfy lidé buď pobili nebo vyhnali. Přestože Elfů ubývalo a ubývalo, jejich 



 

 

 

magie byla čím dál více na vzestupu. Prastará elfská magie využívala kosmickou energii – CHAOS. Ten 

se bohužel dostal i do rukou lidských mágů. Jejich pokusy s chaosem daly vzniknout mnohým 

příšerám a nebezpečným stvořením.  A to bylo hlavním důvodem, proč lidé potřebovali zaklínače. 

Tito nelítostní zabijáci chodili od města k městu a za úplatu zbavovali měšťany roztodivných stvůr.  

Příšery ale nebyly to jediné, co lidi trápilo. Chaos byl křehký a v rukách tak nedokonalých 

tvorů se stal takřka neovladatelný. Chaos zachvátil celou zemi.  

Hrstka odvážných se vydala na výpravu za zkrocením této mocné energie, která pomalu 

pustošila vše. Byli mezi nimi poslední z Elfů, čarodějové, zaklínači, lidé a jeden trpaslík. Po dlouhé 

době všechny bytosti zase spolupracovaly. Byl pouze jediný čaroděj, který měl vědomosti na to, aby 

chaos opět zkrotil. Frikulin. Toho už ale dlouho nikdo neviděl. A tak se odvážná skupina postupně 

vydávala do míst, kde byl naposledy spatřen. Překonávali nástrahy chaosu, a dokonce se potkali s  

Frikulinovým bláznivým bratrem.  Ten jim i přes časté výpadky paměti pomohl k jeho nalezení. 

Společně pak museli splnit vše podle Frikulinových požadavků, tak aby mohli vykonat rituál u 

posvátného obelisku a uvést tak chaos do původního stavu.  

A to se jim také povedlo. Chaos byl opět zkrocen. A stejně tak jako utichl chaos, utichl i svár 

mezi všemi bytostmi v naší zemi.  

 

 



 

 

 

28.30.8.  Bourání tábora 

Celkem se zúčastnilo 45 lidí 

 

Září 

Říjen 

4.10  Schůze rady  

 

Listopad 

Prosinec 

 


