Poutníci Kaplice o.s., 1.Máje 759, 382 41 Kaplice
IČO 023 59 766

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2015
Výroční zpráva

Na úvod
Občanské sdružení Poutníci Kaplice bylo založeno v listopadu 2013.

Sídlo : 1.Máje 759, 382 41 Kaplice
IČO : 023 59 766
Vedení o.s.
Předsedkyně ………………………………. Jitka Adámková
Místopředseda – hospodář ……………...… David Štojdl
Členka Rady o.s. …………………….……. Lenka Kolouchová
Valná hromada :

16.10.2015

3.jednání Valné hromady

Členská základna
V roce 2015 mělo sdružení celkem 38 členů.
6 – 15 let

19 členů

16 – 18 let

2 členové

19 – 26 let

8 členů

nad 26 let

9 členů

Činnost o.s.
Pravidelná celoroční činnost
To jsou schůzky dětského oddílu, které se konají 1xtýdně 2 hodiny. V 1.pololetí
chodilo pravidelně až 18 dětí, po letních prázdninách se však počet snížil na 15 dětí.
Náplň schůzek bývá různorodá, aby si děti vyzkoušely více činností.
Zaměření naší činnosti je tedy všeobecné, ale hlavním cílem však zůstává naučit
děti tábornickým dovednostem a orientaci v přírodě.
Takže se učíme
 uzle
 mapové a turistické značky
 práci s mapou a busolou
 poznávání zvířat a roslin
 šifry
 ohně a ohniště
 první pomoc

A co ještě můžeme dětem nabídnout?
 výtvarné a rukodělné aktivity
 společenské hry a sportovní hry
 vycházky po Kaplici a jejího okolí
 tématické schůzky
V roce 2015 jsme se zaměřili na nejznámější a nejoblíbenější tradice:
Masopust – zvířecí karneval
Velikonoce – velikonoční výzdoba
Vánoce – výroba svícnů, zdobení perníčků, vánoční merenda
 dlouhodobý projekt Poznej své město
zahájený v roce 2014 přibližuje dětem město, ve kterém žijí.
Připravili jsme hru „Co v Kaplici (ne)máme“, která byla zaměřena na
instituce, stavby a technická zařízení v našem městě
Na jaře jsme se byli podívat u chovatele hadů. Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavostí ze života hadů a děti si mohly hady i vzít do ruky.
 Malí kuchaři
Před letními prázdninami jsme začali s dětmi také vařit. Zatím zkoušíme
jen jednoduché recepty.V létě to byly lívance a ovocný pohár, na podzim
veselé tousty a před vánoci jsme zdobili perníčky.

Víkendové akce
Májové skotačení – 12.ročník
Akce pro veřejnost
Téma : Nekonečný příběh
Termín : 16.5.2015
Na naši tradiční jarní akci přišlo tentokrát přes 100 dětí.
Stateční malí Atrejové nejprve museli projít branou Sandonoriko, aby dále mohli
putovat po říši Fantazie. Na stanovištích s jednoduchými úkoly se pak mohli setkat s
Kamenožroutem, Ohnivým mužem, s Babkou a dědkem, s vodníky, s Rádcem a
královnou.
Na organizaci akce se podílelo 17 vedoucích, instruktorů a dětí z řad členů o.s.

Hrátky s čerty – 10.ročník
Akce pro veřejnost
Termín : 28.11.2015
Jubilejního každoročního čertovského odpoledne se zúčastnilo 100 dětí.
V městském parku v Kaplici bylo připraveno 6 stanovišť s pekelnými úkoly. Za jejich
splnění děti dostaly drobnou odměnu.
Na přípravě a organizaci akce se podílelo 13 členů o.s. Poutníci.

Účast na akcích pořádaných jinými subjekty.
VÍKEND NA TŘÍSOVĚ
Pořadatel : Spolek Koumák, oddíl Chvalšiny
Termín :
27.-29.3.2015
30.4.-3.5.2015
9.-11.10.2015
Místo konání : Táborová základna Třísov
Na pozvání našich kamarádů z Chvalšin jsme se v roce 2015 třikrát vydali na
víkendovku na táborové základně Třísov.

Pro děti byly připraveny hlavně hry v přírodě v okolí Křemežského potoka a
zříceniny hradu Dívčí kámen. Když ale počasí nepřálo, mohli se všichni zabavit
soutěžemi v klubovně (vlastně v jídelně) nebo nějakým tvořením (podzimní svícen,
strašidýlka z gázy apod.).

Podzimní setkání
Pořadatel : Pionýrské centrum Český Krumlov
Termín : 6.- 8.11.2015
Místo konání : ZŠ Chvalšiny
Setkání současných a bývalých Pionýrů – oddíly z Kaplice, Horní Plané, Chvalšin a
Větřní - se uskutečnilo ve Chvalšinách.

Součástí setkání byl i turnaj v ringu. Poutníci vyslali do boje 2 družstva a ačkoliv
všichni hráli poprvé ringo v soutěži a přes síť, vybojovali ti nejmenší pohár za
1.místo.

Na programu byla také návštěva muzea a kostela (průvodce nám dělal pan starosta),
hra na poznávání Chvalšin, rukodělky (enkaunistika, malování kelímků, výroba
záložek) nebo třeba turnaj v „Člověče, nezlob se.“

Letní tábor
Termín konání 5.-17.7.2015
Místo konání : TZ Na Cihelně Frymburk
Počet účastníků :

55 dětí
14 vedoucích (z toho 10 členů o.s.Poutníci Kaplice)
5 instruktorů
2 provozní pracovníci

Tentokrát jsme 2 prázdninové týdny nestrávili na Lipně, ale na „Madagaskaru.“
Naše letadlo i se zvířecími kamarády ztroskotalo uprostřed pralesa a naším
hlavním úkolem bylo letadlo opravit a zvířátka vrátit zpět do civilizace.
Nejoblíbenějším členem posádky se stal (vlastně povinně byl) lemuří král
Jelimán a jeho poskok Moris.

Klubovna
Pohorská 86, Kaplice
Nájemce : Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
Nájemní smlouva od 1.7.2014
V roce 2015 jsme také započali s obnovou vybavení naší klubovny. Staré židle,
které nám byly kdysi darovány, jsme vyměnili za nové, lépe vyhovující našim
potřebám. Pořídili jsme si nový koberec na hraní (ten oceňují všechny děti, nejen ty
malé) a také elektrický vařič.

Finance

Příjmy občanského sdružení jsou z členských příspěvků, účastnických poplatků a
dotací.
Členské příspěvky :

na rok 2015 byly stanoveny na 400,-Kč

Účastnické poplatky :

víkendové akce – Třísov, Podzimní setkání
letní tábor

Dotace :
Města Kaplice

Jč. kraj

ve výši 7.500,-Kč byly použity na uhrazení nájemného za
klubovnu, na materiál a drobné odměny pro děti na Májové
skotačení
ve výši 20.000,-Kč jsme rozdělili do tří oblastí :
1 – vybavení klubovny – židle, koberec na hraní, elektrický vařič
2 – materiální zabezpečení - stanový přístřešek
3 – propagace – trička pro členy, silikonové náramky

Co chystáme na rok 2016
Plán akcí
Datum

Akce

Místo konání
České Budějovice

pořadatel

únor

Plavání

duben

Celodenní výlet

7.května (14.5.)

Májové skotačení –
13.ročník

Kaplice

Poutníci Kaplice

červen

Víkend pod stanem

Benešov nad Černou

Poutníci Kaplice

5.-16.července

letní tábor

Frymburk, Na
Cihelně

Poutníci Kaplice

říjen

plavání

Č.Budějovice

Poutníci Kaplice

26.listopadu
(3.12.)

Hrátky s čerty – 11.ročník

Kaplice

Poutníci Kaplice

15.prosince

Vánoční merenda

Kaplice

Poutníci Kaplice

Poutníci Kaplice
Poutníci Kaplice

