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

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2017
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 z.s.
Předsedkyně ………………………………. Jitka Adámková
Místopředseda – hospodář ……………...… David Štojdl
Členka Rady z.s. …………………….……. Lenka Kolouchová
Valná hromada :

15.10.2017

7.jednání Valné hromady
zvoleno vedení z.s. v tomto složení :

předseda …...................................................... Jitka Adámková
místopředseda – hospodář …........................ David Štojdl
členové Rady z.s. …....................................... Lenka Kolouchová

Členská základna
V lednu 2017 mělo sdružení celkem 35 členů.
6 – 14 let

19 členů

15 – 17 let

1 členů

18 – 26 let

5 členů

nad 26 let

10 členů

Činnost spolku
Pravidelná celoroční činnost
Dětský oddíl se schází 1xtýdně na 2 hodiny (čtvrtek 16:00-18:00hod). Dle počasí
trávíme čas buď v klubovně nebo venku. K dispozici máme prostory v budově SOU
v Pohorské ulici.
Činnost oddílu zajišťují 3 vedoucí a 1 instruktorka.
Do června schůzky navštěvovalo cca 15-18 dětí ve věku 6-14let, po letních
prázdninách se jejich počet navýšil na 25-30, což je i výsledek úspěchu letního tábora
a také dobrých rodičovských referencí o naší činnosti.
Zaměření oddílové činnosti je všeobecné. Snažíme se, aby náplň schůzek byla
pestrá a děti nenudila. Věnujeme se tábornickým aktivitám, sportovním a
společenským hrám, rukodělným pracem, vaříme apod.
Od září 2017 jsme mírně změnili koncepci oddílových schůzek, aby náplň
vyhovovala širokému věkovému rozpětí dětí. Schůzky jsou rozděleny na 3-4 části, ve
kterých se něco naučíme, něco si vyrobíme, zahrajeme si a zbývá i čas pro „volnou
zábavu.“

Učíme se . . .
 uzle
 mapové a turistické značky
 práci s mapou a busolou
 poznávání zvířat a roslin
 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
sv.Valentýn
– srdíčka na všechny způsoby – letos kávové podložky pod
hrnky
Velikonoce
– malování vajíček
Svátek matek – výroba drobných dárků pro maminky
Vánoce
– vánoční přáníčky, pečení cukroví, vánoční merenda

 dlouhodobý projekt Poznej své město
- zahájený v roce 2014 seznamuje děti s městem, ve kterém žijí.
- prolíná se celým naším programem a je také navázán formou her a
procházek okolím Kaplice na soutěž Stezka
 Malí kuchaři
V roce 2015 jsme začali s tímto projektem, jehož cílem je dětem přiblížit
práci v kuchyni.
Děti se seznamují s přípravou jednoduchých jídel a pochutin. Již tradicí se
pro nás stalo pečení a zdobení vánočního cukroví

Víkendové akce
Plavání v Českých Budějovicích
akce pro členy
termín : 18.3.2017
počet účastníků : 14 dětí + 2 vedoucí
místo konání : plovárna Č.Budějovice

termín : 22.4.2017
počet účastníků : 11 dětí + 1 inst. + 3 vedoucí

doprava :

– linkovým autobusem
- vlakem

Kaplice – Č.Budějovice
Č.Budějovice – Kaplice

V plánu na tento rok jsme měli pouze jeden výlet na plovárnu. Ale protože děti i my
vedoucí jsme byli z výletu nadšeni, rozhodli jsme se jet ještě jednou v dubnu.

Májové skotačení – 14.ročník
akce pro veřejnost
termín : 20.5.2017
místo konání : městský park Kaplice
počet účastníků : cca 80 dětí (se svým dospěláckým doprovodem)

V roce 2017 se uskutečnil již 14.ročník Májového skotačení.
Pro děti jsme si připravili několik jarně barevných stanovišť, na kterých jsme
prověřili jejich šikovnost, zručnost, odvahu a sportovního ducha. Ve výtvarné dílně
jsme malovali barevná srdíčka nebo vyráběli motýlky z kolíčků na prádlo. Všichni
malí účastníci nakonec obdrželi drobnou sladkou odměnu.

STANOVÁNÍ
akce pro členy
termín : 10.6.-12.6.2017
místo konání : Třeboň
počet účastníků : 8 dětí + 6 vedoucích
V minulosti, ještě pod hlavičkou Pionýrské skupiny Poutníci, jsme každoročně
jezdili na víkend pod stan. Byli jsme např. v Nových Hradech, Netolicích, pod
Boubínem, v Třeboni. Na tuto tradici jsme navázali v loňském roce – stanovali jsme
ve vodáckém kempu v Boršově nad Vltavou.
V červnu 2017 jsme se vrátili na místo činu do Třeboně. Počasí nám přálo, takže
jsme si výlet pořádně užili. Prohlédli jsme si historické centrum města, navštívili jsme
akvárium sladkovodních ryb a radniční věž.
Největší zážitek jsme všichni měli z návštěvy záchranné stanice pro handicapovaná
zvířata. Zblízka jsme si prohlédli různé ptáky (dravce, sovy, krkavce, volavku...),
malé srnečky, veverky, kuny . . . . děti si také mohly vzít do rukou užovku nebo
netopýra. Povídání pana průvodce bylo zábavné, zajímavé a velmi poučné.
Doprava :

pátek – Kaplice – Č.Budějovice – Třeboň - autobus, pěšky
neděle – Třeboň – Č.Budejovice - autobus, Č.B.-Kaplice - vlak
ubytování : ve stanech v kempu
stravování : sobotní oběd v restauraci, jinak z vlastních zdrojů

Víkend ve Volyni
akce pro členy
termín : 27.-29.10.2017
místo konání : Volyně
počet účastníků : 19 dětí + 4 vedoucí
Využili jsme prázdninového volna a vyrazili jsme na cestu už v pátek ráno. Měli
jsme tak více času na prohlídku Strakonic, kde jsme také měli zajištěný bowling.
Po příjezdu do Volyně jsme se ubytovali, pořádně jsme se najedli, strašidlácky
jsme se namalovali a vyrazili jsme na procházku Na andělíčka. Byla to opravdu
strašidlácká cesta, protože už byla tma tmoucí, ťapkali jsme lesem přes pařezy a
kořeny a do toho foukal pořádný vítr.
Na sobotu byl naplánovaný celodenní pěší výlet do Hoštic. Po turistických
stezkách nás čekalo asi 12 km. Bohužel do cíle jsme nedošli – zastihlo nás studené a

větrné počasí a tak jsme se asi po čtyřech kilometrech vrátili zpátky. K večeru jsem se
ještě šli projít po Volyni.
V neděli nám počasí překazilo plány úplně. Z Volyně jsme odjížděli už v poledne
a do Strakonic si pro nás museli dojet rodiče. Vlaky po větrné smršti zkrátka ten den
nejely:-)
Doprava :

pátek
neděle

Kaplice – Strakonice
Strakonice – Volyně
Volyně – Strakonice
Strakonice – Kaplice

- vlak
- linkový autobus
- linkový autobus
- osobními auty

ubytování : Domov mládeže Volyně
stravování : zajištěno od páteční odpolední svačiny (příprava v kuchyňce DM)

Hrátky s čerty – 12.ročník
Akce pro veřejnost
termín : 2.12.2017
místo konání : Městký park Kaplice
počet účastníků : 120 dětí (+ maminky, tatínkové, babičky a dědečkové)
Na první prosincovou sobotu jsme připravili již tradiční hravé odpoledne pro děti
Hrátky s čerty. Na děti i jejich dospělácký doprovod čekala procházka čertovskou
vesnicí se 6 zastaveními, na kterých plnili roztodivné úkoly.
Na konci cesty čekala děti malá odměna v podobě mlsacího balíčku.
Jako čerti na stanovištích tentokrát nesloužili jen Poutníci-vedouci ale i Poutníciděti. Dvě stanoviště byla plně v jejich režii a na dalších zdatně vypomáhaly. Snad
nám z těchto čertíků vyroste nová generace Poutníků-vedoucích:-)

Účast na akcích pořádaných jinými subjekty.
Setkání ve Chvalšinách + turnaj v ringu
termín : 17.-19.2.2017
místo konání : Chvalšiny
organizátor : PC Český Krumlov
počet účastníků ze spolku : 9 dětí + 1 instruktorka + 3 vedoucí
Ve dnech 17.-19.února jsme se zúčastnili ve Chvalšinách Turnaje v ringu, který byl
Setkáním bývalých pionýrských skupin z Kaplice, Horní Plané, Chvalšin a Větřní.
Do bojů o pohár jsme vyslali 3 družstva - 2 v mladší kategorii a 1 v kategorii
vedoucích. Děti sice neobhájily vítězství z loňského roku, ale i tak po pěkných
sportovních výkonech obsadily
3.místo a 9.místo. A ani dospěláci se nenechali zahanbit a získali bronzové medaile.
Program celého Setkání doplňovaly další hry a soutěže:
- páteční večer jsme si užili v Herně u stolních a společenských her
- po sobotním turnaji jsme se vydali na cestu za pokladem. Na procházce v okolí
Chvalšin jsme
plnili různé tábornické úkoly a odpovídali na otázky
- na večer byla připravena opičí dráha a dobrodružná hra potmě v prostorách školy
doprava :

Kaplice – Č.Krumlov
Č.Krumlov – Chvalšiny

- linkovým autobusem
- autobusem na objednávku

STEZKA
termín : 26.-28.5.2017
místo konání : Chvalšiny
organizátor : PC Č.Krumlov
počet účastníků ze spolku : 12 dětí + 2 instruktorky + 5 vedoucích
Poslední květnový víkend jsme se vydali do Chvalšin na soutěž STEZKA.
Na soutěž se děti připravují na schůzkách oddílu po celý rok. Učíme se
tábornickým dovednostem jako je vázání uzlů, stavění ohnišť, orientace v terénu ale i
v mapě a poskytnutí první pomoci. Poznáváme zvířata a rostliny na přírody,
šifrujeme v Morseovce a také trochu prohlubujeme znalosti z dopravní výchovy a
zeměpisu ČR. Součástí Stezky jsou i adrenalinovější aktivity jako třeba střelba ze
vzduchovky, zdolávání lanové lávky a jiných překážek a také zatloukání hřebíků :-)
Stezky se od Poutníků zúčastnilo 5 a půl dvojčlenných hlídek (druhou půlku v
kat.D dodaly Žabičky z Horní Plané). Nakonec všechny naše soutěžní hlídky
skončily "na bedně" a jako výprava jsme v celkovém hodnocení získali 2.místo.
Jako doprovodný program byl uspořádán Turnaj ve vybíjené, do kterého jsme
vyslali jen jedno družstvo a to v mladší kategorii . . . a vyhráli . . . a přivezli jsme si
pohár. Na večer pak byla připravena opiči dráha v tělocvičně.
doprava :

Kaplice – Č.Krumlov
Č.Krumlov – Chvalšiny

- linkovým autobusem
- autobusem na objednávku

Dětský den
termín : 3.6.2017
organizátor : DDM Kaplice
V sobotu 3.června jsme využili pozvání DDM Kaplice a také jsme přispěli malou
trochou do mlýna svým stanovištěm na dětském dnu v Kaplici.
Připravili jsme si malou ukázku z naší činnosti – s dětmi jsme vázali dřevařskou
smyčku, stavěli jsme slavnostní ohně (pyramidu a hranici) a stříleli z luku.

Turnaj v ringu
termín : 11.11.2017
místo konání : ZŠ Chvalšiny
počet účastníků spolku : 9 dětí + 2 dospělí + 1 instruktorka
Podzimní turnaj v ringu pořádal spolek Koumák Chvalšiny tentokrát jako
jednodenní akci. Opět se zde setkali děti a vedoucí z Chvalšin, Horní Plané, Kaplice a
Větřní.
Za spolek Poutníci soutěžily 2 družstva v mladší kategorii, která obasadila 5. a
9.místo, a 1 družstvo v katagorii starších (4.místo). V kategorii dospělých se nám
bohužel nepodařilo sestavit ani jedno družstvo.
Doprava : osobními automobily

Letní tábor
termín : 13.8.-25.8.2017
místo konání : TZ Borovany
počet účastníků : 49 dětí
12 vedoucích
2 instruktorky
2 provozní pracovníci
Letos jsme po dlouhých letech změnili táborovou základnu. Takže jsme 13
krásných prázdninových dní strávili na TZ Borůvkovany u Borovan.
Z táborové základny se stala galská vesnice a z nás bojovní Galové. Spolu s
Asterixem, Obelixem, Panoramixem a ostatními jsme se potýkali s nenechavými
Římany, kteří se chtěli zmocnit receptu na kouzelný nápoj. Také jsme se potkali se
samotným Caesarem a krásnou Kleopatrou, a to na Olympijských hrách. Soutěžili
jsme v bězích, v trojskoku, běhu, vrhu koulí, střelbě z luku a ze vzduchovky.
Na neděli připravili vedoucí vánoční štědrý den. Probudili jsme se s koledami,
čekala nás i pořádná koulovačka, pekli jsme cukroví a vyráběli vánoční ozdoby,
drželi půst (a k obědu byla jen hrachová polívka) . . . a večer . . . večer byla sváteční
večeře . . . a taky stromeček a dárky.

Kromě soutěží v celotáborové hře nemohly chybět v programu už tradiční Stezka
odvahy, turnaj ve vybíjené, celodenní výlet (tentokrát do ZOO Dvorec) a diskotéka a
vaření bramboračky v kotlíku.

Klubovna
Pohorská 86, Kaplice
Nájemce : Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
Nájemní smlouva od 1.7.2014 prodloužena Dodatkem smlouvy vždy na 6 měsíců.
Od roku 2015 postupně modernizujeme vybavení naší klubovny. Naším cílem je
příjemné a bezpečné prostředí, ve kterém děti tráví svůj volný čas.
V letošním roce jsme z dotace Jč.kraje zakoupili do klubovny novou varnou
konvici a vysavač.

Finance

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

na rok 2017 byly stanoveny na 400,-Kč

Účastnické poplatky :

víkendové akce – plavání, stanování, víkend ve Volyni,
letní tábor

Dotace :
Města Kaplice

Jihočeský kraj

ve výši 15.000,-Kč byly použity na uhrazení
 nájemného za klubovnu
 na materiál a drobné odměny pro děti na Májové skotačení a
Hrátky s čerty
 doprava, strava, ubytování a vstupné na víkendových akcích
ve výši 20.000,-Kč jsme rozdělili do čtyř oblastí :
1 – vybavení klubovny – varná konvice, vysavač
2 – kuchyňské potřeby na LT – kastroly 2ks, várnice
3 – prezentace – trička pro členy spolku
4 – výtvarný materiál

Co chystáme na rok 2018
Plán akcí
Datum

Akce

Místo konání

pořadatel

leden

Vzdělávací kurzy

únor

Pěší výlet v okolí Kaplice

Kaplice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

duben

plavání

České Budějovice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

11.-13.května

Stezka

19.května
(26.5.)

Májové skotačení –
15.ročník

červen

Dětský den

8.-10.června
(15.-17.6.)

Víkend pod stanem

22.-24.června

200let třísovského Hamru

12.-24.srpna

letní tábor

říjen

podzimní víkendovka

1.prosince

Hrátky s čerty – 13.ročník *

PC Č.Krumlov

PC Č.Krumlov

*

Kaplice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

Kaplice

DDM Kaplice
POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

*

*

TZ Třísov

PC Č.Krumlov

Borovany

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

Kaplice

POUTNÍCI
KAPLICE z.s.

