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

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2018
Výroční zpráva

Na úvod
Náš spolek byl založen v roce 2013 jako Občanské sdružení Poutníci Kaplice. V červnu 2016
jsme změnili název na POUTNÍCI KAPLICE z.s. V našem konání jsme navázali na činnost
Pionýrské skupiny Poutníci a toto dále rozvíjíme a postupně rozšiřujeme.

Sídlo :
IČO :

1.Máje 759, 382 41 Kaplice
023 59 766

Vedení spolku :
Předsedkyně ……………………………………………
Místopředseda – hospodář ……………………….
Členka Rady spolku ………………………………….

Jitka Adámková
David Štojdl
Lenka Kolouchová

Členská základna
K 31.1.2018 bylo ve spolku zaregistrováno celkem členů

6 – 14 let

30 členů

15 – 17 let

1 člen

18 – 26 let

5 členů

nad 26 let

8 členů

Činnost spolku
Pravidelná celoroční činnost
-

to jsou především schůzky dětských oddílů.

V prvním pololetí jsme organizovali pouze schůzky všeobecného oddílu, který je určen pro
všechny děti (věková kategorie 6-14 let). Oddíl se schází 1x týdně na 2 hodiny (čtvrtek 16:0018:00hod).
Snažíme se, aby pro děti byla činnost zajímavá a atraktivní, proto každá schůzka má 2-3
části, ve kterých se něco naučíme, něco si vyrobíme nebo si třeba zahrajeme hry. Hlavním cílem
je děti naučit tábornickým znalostem a dovednostem, což vždy na jaře zúročíme v oblastní
soutěži Stezka.
V novém školním roce jsme otevřeli nový kroužek pro děti 2.stupně ZŠ „Kadeti“. Důvodem
bylo, že nás začalo opět navštěvovat více dětí. Cílem kroužku Kadeti je zatraktivnit program pro
tyto děti formou nových projektů, zapojit je do činnosti spolku a do přípravy některých akcí a
především si vychovat naše následovníky.
Schůzky oddílů zajišťuje 1 vedoucí (+střídavě ostatní vedoucí).
Od ledna 2018 máme k dispozici novou klubovnu a sklad – prostory v budově Gymnázia
v Kaplici.
Vzhledem k velkému počtu dětí při čtvrtečních schůzkách chodíme více na vycházky po
Kaplici i do jejího blízkého okolí, využíváme veřejně přístupná sportoviště a jiné městské
prostory.

Učili jsme se na Stezku
o uzle, šifry
o mapové, turistické a dopravní značky
o práci s mapou a busolou
o ohně a ohniště
o první pomoc
o poznávání rostlin, zvířat a kulturních památek ČR

… a také jsme
o chodili na vycházky po Kaplici a jejím okolí
 a pouštěli jsme draky
 a měli jsme virtuální prohlídku Prahy
 a koulovali jsme se v parku . . .
o hráli společenské a sportovní hry
 a trénovali jsme ringo a různé atletické disciplíny
o malovali jsme a tvořili
 třeba pro maminky náhrdelníky z fima
o slavili jsme různé svátky (vánoce, velikonoce, Halloween)
o vařili - vždycky něco malého a dobrého třeba letní zmrzlinový pohár

Víkendové akce
Pěší výlet s přespáním v klubovně
Akce pro členy
Termín : 30.-31.3.2018
Počet účastníků : 21dětí + 3 vedoucí
Letošní naší první víkendovou akcí byl sobotní pěší výlet – tentokrát spojený s přespáním
v klubovně. Na páteční odpoledne si budoucí instruktorky připravily šipkovanou. Děti se
rozdělily do dvou skupin a při cestě po šipkách plnily velmi zajímavé úkoly. Večer nám
potemnělá škola poskytla možnost udělat fotografie s barevnými světly.
V sobotu dopoledne jsem pak vyrazili na výlet na zříceninu hradu Louzek. Při cestě tam jsme
si k obědu u vařili polévku na ohni a na zpáteční cestě jsme si pak opekli buřtíky. Vrátili jsme se
sice trochu promrzlí a zmoklí, ale spokojení se svým turistickým výkonem
Ubytování :
Stravování :

oddílová klubovna
z vlastních zdrojů

Májové skotačení – 15.ročník
Akce pro veřejnost
Termín : 19.5.2018
Místo konání : městský park v Kaplici
Počet účastníků : cca 90 dětí
Na přípravě se podílelo : 11dětí + 13 vedoucích
V sobotu 19.5.2018 jsem uspořádali již 15.ročník
zábavného odpoledne pro děti „Májové skotačení“ –
tentokrát s Asterixem a Obelixem. Do parku v Kaplici
si přišlo zasoutěžit a pohrát skoro 90 dětí se svými
rodiči, babičkami a dědečky.
Připravili jsme 6 zastavení s různými úkoly a malou
výtvarnou dílnu. Věříme, že procházka galskou vesnicí
se všem líbila, že se malí dobrodruzi nebáli fousatých
Galů, že se jim povedly krásné BUBU tužky, že Římani
v čele s Caesarem moc nezlobili, a nakonec všechny
potěšila i malá odměna.
Letos poprvé jsme využili i pomoci Městské policie
v Kaplici. Strážníci dohlíželi na nerušený průběh
celého Skotačení.
Na akci byly použity finanční prostředky z dotačních
programů Města Kaplice a Jihočeského kraje.

Stanování
Akce pro členy
Termín : 8.-10.6.2018
Místo konání : kemp Hamr u Římova
Počet účastníků : 15 dětí + 4 vedoucí
Víkend pod stanem jsme naplánovali nedaleko Kaplice – do okolí obce Římov. Hlavním bodem
našeho programu byla sobotní procházka naučnou stezkou po Křížové cestě. Navštívili jsme také
muzeum Roubenka v Římově. Volný čas v kempu jsme pak vyplnili různými hrami a také
koupáním v řece Malši.
Ubytování :
Doprava :
Stravování :

ve stanech v kempu
linkovým autobusem
sobotní oběd – restaurace,
jinak z vlastních zdrojů v kempu

Víkend na TZ Třísov
Akce pro členy
Termín : 28.-30.9.2018

Počet účastníků : 18 dětí + 6 vedoucích
Program :
pátek
prohlídka zříceniny hradu Dívčí Kámen
sobota
výstup na Kleť
neděle
procházka podél Křemežského potoka až do Třísova
Prodloužený víkend jsme strávili na táborové základně Hamr u Třísova. Většinu času chodili po
okolí TZ. Sobotní výstup na Kleť byl pro děti velkým výkonem, vždyť se statečně popraly
přibližně se 17km.
Večery pak patřily společenským hrám.
Ubytování :
Doprava :
Stravování :

TZ Hamr, Třísov
osobními automobily
sobotní oběd – polévka v restauraci, jinak na táborové základně

Hrátky s čerty – 13.ročník
Akce pro veřejnost
Termín : 1.12.2018
Místo konání : městský park v Kaplici
Počet účastníků : cca 130 dětí
Na přípravě se podílelo : 10 dětí + 8 vedoucích
Na sobotu 1.12.2018 jsme připravili další ročník zimního hravého odpoledne pro děti Hrátky
s čerty.
Mrazivý a zasněžený den neodradil rodiče (ale ani babičky a dědečky) a vydali se svými
dětmi/ratolestmi do kaplického parku, kde na ně čekalo 6 čertovských úkolů. Za jejich splnění
čekala děti malá odměna v podobě mlsacího balíčku.
Velmi nás potěšila velká účast dětí (které se skoro vůbec nebály), ale i to, že nám velkým čertům
přišlo pomoci na stanoviště 10 malých čertů-Poutníků.

Účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Stezka
Termín 11.-13.5.2018
Místo konání : Chvalšiny
Organizátor : PC Č.Krumlov
Počet účastníků ze spolku : 14 dětí + 2 instruktorky + 6 vedoucích
V květnu jsme se již tradičně zúčastnili oblastní tábornické soutěže Stezka ve Chvalšinách.
Příprava na tuto soutěž tvoří stěžejní část náplně pravidelných schůzek dětského oddílu. Tento
rok jsme se opravdu snažili a formou různých her jsme si procvičovali znalosti týkající se rostlin
a živočichů v ČR, dopravních značek, národních kulturních památek, ale především tábornických
dovedností (první pomoc, vázání uzlů, ohně a ohniště, mapa, turistické značky).
Letos se soutěže zúčastnili i instruktoři a instruktorky. Zástupkyně Poutníků po letech oprášily
své znalosti a pomohly nám v honbě za celkovým prvenstvím. To nám jen o pár bodíků uteklo
(konkurence je opravdu kvalitní), ale všechny hlídky, které jsme vyslali na trať, se umístily „na
bedně“. Získali jsme pět 1.míst a tři 3.místa.
Tradičně doplňkovým programem byl turnaj ve vybíjené. A ani zde jsme nezůstali bez úspěchu.
V mladší kategorii (6-10let) jsme obhájili loňské prvenství a ve starší kategorii jsme získali
krásné 2.místo.
Celý víkend jsme si báječně užili – počasí se vyvedlo, STEZKA i doprovodný program byly
perfektně připravené (uznání pořadatelskému týmu) a stačili jsme zfandit i našim hokejistům.
Doprava :

Kaplice – Č.Krumlov
Č.Krumlov – Chvalšiny

linkovým autobusem
objednaným autobusem

Dětský den
Termín : 9.6.2018
Místo konání : městský park v Kaplici
Organizátor : DDM Kaplice
Počet účastníků ze spolku : 2 vedoucí
V sobotu 9.6.2018 jsme opět zúčastnili se svým stanovištěm dětského dne pořádaného DDM
Kaplice. Hlavním tématem bylo dobrodružné putování s heslem „Ztratil se pes Alík“.
S pomocí našich vedoucích pak děti odhalovaly různé stopy a hledaly tu zlodějovu.

Ringo – turnaj
Termín : 10.11.2018
Místo konání : Chvalšiny
Organizátor : Spolek Koumák
Počet účastníků ze spolku : 16 dětí + 6 vedoucích
Na soutěž jsme vyslali 4 dětská družstva a také 1 družstvo dospělých. I když jsme se na podzim
snažili něco natrénovat, tak jsme nakonec získali jen jedno medailové umístění (3.místo v mladší
kategorii). To ale ani těm, kteří skončili v poli poražených, nevzalo chuť do hry. Do roku 2019
tak plánujeme zařadit do našich aktivit i oddílový miniturnaj v Kaplici.
Doprava :

osobními automobily

Letní tábor
Termín konání : 12.-24.8.2018
Místo konání : TZ Borovany
Počet účastníků :
59 dětí
16 vedoucích
4 provozní pracovníci
Po roce jsem se opět vrátili na táborovou základnu nedaleko Borovan. Díky její vyšší kapacitě
jsme mohli uspokojit i vyšší zájem o náš tábor.
Letošním tématem celotáborové hry byl „HARRY POTTER“. Účastníci LT byli kouzelným
kloboukem rozděleni do pěti kolejí – Nebelvír, Mrzimor, Zmijozel, Havraspár a Aragín. Učili jsme
se různým kouzlům, bojovali jsme proti temným silám, ale také jsme se bavili třeba turnajem ve
Famfrpálu. Jako správní čarodějové jsme se také museli vyrovnat s noční tmou při lovení dračích
zubů nebo při stezce odvahy.
Na závěr kouzelnického školního roku jsme na slavnostním plese dostali čarodějné
vysvědčení a Obraceč času.

Klubovna
leden
únor – prosinec
nájemce

Pohorská 86, Kaplice
Linecká 368, Kaplice
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Do nové klubovny jsme se stěhovali hned začátkem roku – místo učebny SOU v Pohorské ulici
nám vedení střední školy poskytlo prostory pro klubovnu a sklad v budově gymnázia.
Nové prostory vyhovují našim potřebám více než ty původní. Velkým přínosem je i oddělený
sklad pro sportovní potřeby nebo pro věci, které používáme jen na určité akce.
Stále investujeme do lepšího vybavení klubovny – tabule Flipchart, 20ks židlí

Finance
Příjmy spolku jsou z členských příspěvků, členských poplatků, sponzorských darů a dotačních
programů.
Členské příspěvky :

na rok 2018 byly schváleny ve výši 400,-Kč

Účastnické poplatky : víkendové akce – Stezka, stanování, víkend na TZ Hamr
Letní tábor
Sponzorský dar :

JEDNOTA DS, členský výbor Kaplice
Dar ve výši 500,-Kč jsme využili na nákup odměn na Hrátky s
Čerty
HAMÉ a.s. a JEDNOTA DS Kaplice
Dary ve formě potravin a drobných reklamních předmětů
byly využity na letním táboře.

Dotace:
Města Kaplice ve výši 20.000,-Kč byly použity na
- nájemné za klubovnu
- drobný spotřební materiál pro činnost oddílu
- materiál a drobné odměny pro děti na akce Májové skotačení a Hrátky
s čerty
- doprava, strava, ubytování a vstupné na víkendových akcích
Jč.kraje ve výši 20.000,-Kč byly použity na
- víkendové akce – ubytování, jízdné
- nájemné za klubovnu
- potřeby na LT – plastová umyvadla, sekery, kotlíky
- propagaci spolku – bannery, mikiny pro vedoucí
- vybavení klubovny – tabule Flichart
- drobný spotřební materiál pro oddíl – výtvarné potřeby, ozdobné děrovačky,
kuchyňské potřeby

... a na rok 2019 chystáme
Plán akcí - schválený Valnou hromadou spolku dne 4.11.2018
Datum

Akce

Místo konání
Praha

Pořadatel

1.-3.2.2019

Ledová Praha

únor/březen

pěší výlet

4.5.2019

Májové skotačení – 16.ročník

Kaplice

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

17.-19.5.2019

Stezka

Chvalšiny

PC Č.Krumlov

Červen

Dětský den

Kaplice

DDM Kaplice

14.-16.6.2019

stanování

11.-23.8.2019

letní tábor

25.-28.10.2019

podzimní víkendovka

listopad

Ringo – turnaj

Chvalšiny

Spolek Koumák

30.11.2019

Hrátky s čerty – 14.ročník

Kaplice

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Pionýr
POUTNÍCI KAPLICE z.s.

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

TZ Borovany

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

V roce 2019 bychom chtěli
- pořádat více víkendových akcí především pro starší děti např. jednodenní pěší výlety a
přespání v přírodě
- uspořádat kratší víkendové akce pořádané v Kaplici – miniturnaj v ringu, mikulášské
promítaní, hudební schůzky
- zahájit nové projekty „Stopy“ (obdoba Bobříků) a „Fotografie“ (pro oddíl Kadeti – děti
budou pořizovat fotografie na své mobilní telefony, upravovat je a nakonec z vybraných
vytvoříme poutnický kalendář)

pěší výlet na Louzek

