POUTNÍCI KAPLICE z.s., 1.Máje 759, 382 41 Kaplice
IČO 023 59 766

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2016
Výroční zpráva

Na úvod
Občanské sdružení Poutníci Kaplice bylo založeno v listopadu 2013. V červnu
2016 jsme změnili název na POUTNÍCI KAPLICE z.s

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 :

16.4.2016
6.5.2016
16.9.2016

4.jednání Valné hromady
5.jednání Valné hromady
6.jednání Valné hromady

Členská základna
V roce 2016 mělo sdružení celkem 39 členů.
6 – 14 let
15 – 17 let

14 členů
5 členů

18 – 26 let

10 členů

nad 26 let

10 členů

Činnost o.s.
Pravidelná celoroční činnost
Schůzky dětského oddílu se konají 1xtýdně 2 hodiny (čtvrtek 16:00-18:00hod).
Pravidelně je navštěvuje 15-18 dětí a činnost zajišťují 3 vedoucí a 1 instruktorka.
Dle počasí trávíme čas buď v klubovně nebo venku. K dispozici máme prostory v
budově SOU v Kaplici.
Náplň schůzek bývá různorodá, aby si děti vyzkoušely více činností.
Zaměření naší činnosti je všeobecné, ale hlavním cílem však zůstává naučit děti
tábornickým dovednostem a orientaci v přírodě, což potom děti uplatní především
na letním táboře nebo při pěších výletech.
Takže se učíme
 uzle
 mapové a turistické značky
 práci s mapou a busolou
 poznávání zvířat a rostlin
 šifry
 ohně a ohniště
 první pomoc

A na co se ještě mohou děti těšit?
 výtvarné a rukodělné aktivity
 společenské hry a sportovní hry
 vycházky po Kaplici a jejího okolí
 tématické schůzky
zaměřené známé svátky a tradice:
Masopust – karneval se soutěžemi
Velikonoce – velikonoční výzdoba
Svátek matek
Vánoce – vánoční přáníčka, pečení cukroví, vánoční merenda
 dlouhodobý projekt Poznej své město
zahájený v roce 2014 seznamuje děti s městem, ve kterém žijí.
V letošním roce jsme se zaměřili na historii města – pověsti o založení
města, erb města, historické stavby. Na daná témata jsme připravili různé
hry, abychom je nenudili suchými fakty.
 Malí kuchaři
V roce 2015 jsme začali s tímto projektem, jehož cílem je dětem přiblížit
práci v kuchyni. Děti se učí míchat pomazánky, krájet zeleninu a ovoce a

jiné jednoduché práce. Z dotačního programu Jihočeského kraje jsme na
podzim 2015 zakoupili elektrickou troubu s vařičem, takže se můžeme
směle vrhnout i na teplou kuchyni :-) Velký úspěch měly u dětí šišky s
mákem. Před vánoci jsme si upekli vanilkové rohlíčky a skořicové pracny.

„Poznej své město“

rukodělné práce

„Malí kuchaři“

společenské hry

velikonoce
karneval

Víkendové akce
Pěší výlet
akce pro členy, rodiče a kamarády
termín : 16.4.2016
počet účastníků : 11 dětí + 7 dospělých
V dopoledních hodinách jsme se
vydali na výlet z Kaplice do Soběnova.
Pro zpestření - děti cestou plnili různé
úkoly a hráli jsme hry. A protože
s námi i šly malé děti a méně zdatní
turisti, hodně jsme odpočívali a přitom svačili:-) V Soběnově jsme si upekli buřtíky,
na které jsme se celou cestu těšili. Plni síly jsme se pak vydali na cestu zpět. Na konci
cesty na děti čekal malý poklad v podobě různých sladkostí.
Májové skotačení – 13.ročník
akce pro veřejnost
termín : 14.5.2016
místo konání : městský park Kaplice
počet účastníků : 108 dětí
V sobotu 14.5.2016 se konal již 13.ročník Májového skotačení, tentokrát na téma
Olympiáda naruby. A abychom tuto akci nějak ozvláštnili, přizvali jsme si na pomoc
uskupení tatínků a dětí zvané Expedice Apalucha.
Počasí nám přálo a tak se do kaplického parku vydala spousta dětí se svými rodiči,
babičkami a dědečky. Nakonec jsme napočítali 108 soutěžících dětí.
Pro všechny bylo připraveno 6 soutěžních stanovišť – vlastně 6 sportovních
olympijských disciplín (fotbal – sloní choboty, pětiboj – opičí dráha, orientační běh –
chůze poslepu, trojskok – skákání s míčkem mezi koleny, hod – házení granátem a
podkovou, tenis – slalom s tenisovými pálkami a míčkem). Hlavní soutěž doplňovaly
ještě dvě další disciplíny, které plně obstarávaly děti z Apaluchy .…a v našem
výtvarném stanu jsme tvořily záložky do knihy a kouzelné květiny. Za splnění všech
úkolů dostaly děti malou odměnu.
Nakonec jsme měli naplánovanou malou bitvu mezi oranžovými (Apalucha) a
modrými (Poutníci) tričky. Ale tuto veselou taškařici nám překazil svěží jarní deštík,
který udělal definitivní tečku za letošním Skotačením.

stanování
akce pro členy
termín : 10.6.-12.6.2016
místo konání : kemp Poslední šance, Boršov nad Vltavou
počet účastníků : 11 dětí + 1 instruktorka + 3 vedoucí
Tento rok jsme se rozhodli navázat na naší dřívější každoroční aktivitu a vydali
jsme se stanovat. Pro začátek jsme nejeli nikam daleko, vybrali jsme si kemp v
Boršově nad Vltavou.
Po pátečním příjezdu a ubytování jsme se večer vydali do místního kostela, kde
probíhala Noc kostelů.
V sobotu jsme se hned ráno přemístili MHD do Č.Budějovic. Tam jsme měli
domluvenou prohlídku školního statku Jihočeské univerzity a pak také procházku s
jedním pejskem z útulku. Odpoledne jsme pejska vyměnili za koníky. V Království
vrb v Českém Vrbném si děti vyzkoušely, jaké to je vidět svět z koňského hřbetu.
Večer jsme chvíli poseděli u ohně a pak jsme se celí uondaní s chutí uložili do našich
spacákových pelíšků.
V neděli jsme sbalili naše tábořiště a vyrazili na pěší výlet do Zahorčic na oběd. A
odtud zase zpět na vlak a hurá domů.
Doprava :

pátek – autobus, pěšky
neděle – pěšky, vlak
ubytování : ve stanech v kempu
stravování : domácí kuchyně jedné z maminek

Víkend v Písku
akce pro členy
termín : 28.10.-30.10.2016
místo konání : Písek
počet účastníků : 6 dětí + 2 vedoucí + 1 instruktorka
Pro účastníky víkendového výletu do Písku byl (především na sobotu) připraven
bohatý program. Děti se při páteční večerní procházce seznámily s historickým
jádrem města, poté i s vedoucími si zahrály Laser game.
Na sobotu všichni navštívili Zemský hřebčinec, kde se dozvěděli spoustu
zajímavých věcí o chovu koní. Po obědě Poutníky ještě čekala návštěva svíčkárny.

Tady si děti procvičily své prstíky při výrobě svíček a samozřejmě taky nakoupily
spousty pěkných dárků.
Ubytování bylo zajištěno v klubovně Tábornického klubu Písek, doprava do Písku
i zpět vlakem, stravování – vaření jednoduchých jídel v klubovně.

Hrátky s čerty – 11.ročník
Akce pro veřejnost
termín : 3.12.2016
místo konání : městský park Kaplice
počet účastníků : asi 116 dětí se svými dospěláky
V roce 2016 jsme pořádali již 11.ročník zimního zábavného odpoledne pro děti.
Na 6 stanovištích byly pro ně připraveny různé úkoly:
− skákání v pytli
− poznávání po hmatu věci v kotlíku
− chůze s kopyty
− házení kroužků na čertovy rohy
− koláče
− házení míčků na čertovské figurky
V cíli celé procházky po parku čekala na děti malá sladká odměna – tedy výměnou za
písničku nebo básničku.
Na přípravě celé akce se kromě vedoucích podílely i děti – malí Poutníci. Nejprve
zkrášlily svými čertíky sáčky na odměny a pak sladkostmi sáčky naplnily.

Účast na akcích pořádaných jinými subjekty.

Dětský den
Pořadatel : DDM Kaplice
termín : 11.6.2016
Využili jsme pozvání DDM Kaplice a se svým stánkem jsme se prezentovali na
Dětském dni. Na našem stanovišti jsme s dětmi poznávali zvířata naší přírody a také
skládali šmoulí puzzle.

Divadelní představení
Pořadatel : KIC Kaplice
Termín : 25.11.2016
Využili jsme programu KIC Kaplice a vydali jsme se za kulturou. Krkonošské
pohádky všichni známe z televizních Večerníčků a tak jsme se moc těšili. K naší velké
radosti se zúčastnily skoro všechny děti, které navštěvují pravidelné schůzky oddílu.
Udělali jsme si tedy krásný společný poutnický (pod)večer.
Dětem se pohádky moc líbily a i my dospěláci jsme se dobře pobavili.

Letní tábor
Termín konání : 3.-15.7.2016
Místo konání : TZ Na Cihelně Frymburk
Počet účastníků :

55 dětí
14 vedoucích (z toho 13 členů POUTNÍCI KAPLICE z.s.)
4 instruktorky
2 provozní pracovníci

Jako každý rok, i letos jsme začátek prázdnin strávili na táborové základně Na
cihelně u Frymburku.
Celé dva týdny jsme společně se Sherlockem Holmesem a Dr.Watsonem pátrali po
zloději korunovačních klenotů. Rázem jsme se ocitli v Anglii v týmu těch nejlepších
detektivů. Porovnávali jsme různé stopy, pátrali po důkazech, luštili šifry, ale také
třeba stříleli, sportovali, tančili a strezkoodvahovali . . . Klenoty jsme nakonec našli a
pachatele jsme vypátrali – byl jím nebezpečný a nepolapitelný Fantomas.
Na neděli byl, jako již tradičně, připraven návštěvní den pro rodiče. Pro zpestření
celého odpoledne byla připravena ukázka výcviku psů, kterou nám předvedli
členové Kynologického klubu Kaplice – Na Střelnici.

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 a letos jsme v
tomto trendu pokračovali - i když v menší míře. Zakoupili jsme nové knihovny
(regály) na uložení výtvarného materiálu, stolních her, dokumentace apod.

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

na rok 2016 byly stanoveny na 400,-Kč

Účastnické poplatky :

víkendové akce – stanování, víkend v Písku
letní tábor

Dotace :
Města Kaplice

Jihočeský kraj

ve výši 10.000,-Kč byly použity na uhrazení
− nájemného za klubovnu
− na materiál a drobné odměny pro děti na Májové skotačení a
Hrátky s čerty
− doprava, strava a vstupné na víkendových akcích
ve výši 20.000,-Kč jsme rozdělili do tří oblastí :
1 – vybavení klubovny – knihovny 4ks
2 – materiální zabezpečení – stany 3ks
3 – materiál k činnosti oddílu – stolní hry, busoly, kuchyňské
potřeby

Co chystáme na rok 2017
Plán akcí
Datum

Akce

Místo konání
České Budějovice

pořadatel
POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

únor

Plavání

duben

Celodenní výlet

13.května
(20.5.)

Májové skotačení –
14.ročník

9.-11.června

Víkend pod stanem

červen

Dětský den

Kaplice

DDM Kaplice

13.-18.srpna

letní tábor

Borovany

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

říjen

plavání

Č.Budějovice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

2.prosince

Hrátky s čerty – 12.ročník

Kaplice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

21.prosince

Vánoční merenda

Kaplice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

Kaplice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.
POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

