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

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2019
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

Valná hromada
Jednání Valné hromady proběhlo dne 22.9.2019.
Byla schválena výše členského příspěvku na rok 2020 a plán akcí 2020.

Členská základna
K 31.1.2019 bylo ve spolku zaregistrováno celkem 52 členů
6 – 14 let

33 členů

15 – 17 let

4 členové

18 – 26 let

5 členů

nad 26 let

10 členů

Činnost spolku
Pravidelná celoroční činnost
Dětské oddíly se schází 1x týdně – Poutníci ve čtvrtek 16:00-18hod, Kadeti (děti 2.stupně ZŠ)
v úterý 16:00 – 17:30hod.
oddíl Kadeti :
– snažíme se tyto děti zapojit do přípravy některých akcí (Májové skotačení, Hrátky s čerty)
- navázat některé projekty na jejich zájmy – např. projekt Fotografie
- výchova budoucích instruktorů a vedoucích
oddíl Poutníci :
- hlavním cílem je naučit děti orientaci a pobytu v přírodě
- další náplní oddílu jsou
o tématické schůzky (vánoce, velikonoce, Valentýn, Masopust apod.),
o výtvarná dílna,
o společenské hry,
o sportovní hry . . .

V rámci schůzek oddílu Poutníci jsme např. uspořádali:
Atletické závody – děti si zkusily skok do dálky, běh na 60m a na 400m, hod na cíl a štafetu
4x100m
Vánoční zpívání – společně s kapelou Poprvé jsme si na poslední předvánoční schůzce
zazpívali koledy a jiné písničky . . . a udělali jsme si pohodové vánoční
posezení s cukrovím a punčem
S dětským oddílem trávíme čas buď v klubovně (učebna v budově SŠ) nebo venku. Pokud je to
možné snažíme se chodit více ven do terénu nebo využíváme různá místa v Kaplici (hřiště u ZŠ,
park, Suchý vrch, hry v ulicích města).
Do června schůzky Poutníků navštěvovalo 45 dětí (včetně instruktorů a dětí, které nebyly
členy spolku). Na každé schůzce bylo přibližně 25-30 dětí. V září pak počet dětí klesl na cca 27 –
ubylo členů ve věkové kategorii nad 12 let, instruktorů a dětí, které chodily velmi nepravidelně.
Kadetů bylo do června 10, po prázdninách pak 8. Ustálila se nám skupina teenagerů, která má
chuť spolu trávit volný čas a aktivně se podílet na chodu spolku např. příprava akcí.

Schůzky oddílů zajišťují 3 vedoucí (+ příležitostně ostatní vedoucí).
Zázemí pro klubovnu nám poskytlo vedení střední školy v Kaplici od ledna 2018 učebnu
v budově gymnázia. Máme k dispozici i prostory pro sklad materiálu.

Kadeti připravili akci Hrátky s čerty.
Vyrobili i sáčky na odměny

Víkendové akce
Ringo + pěší výlet + přespání v klubovně
Akce pro členy
Termín :
Počet účastníků :

15.-16.3.2019
21dětí + 4 instruktoři + 6 vedoucí

V roce 2018 jsme získali novou klubovnu a hned jsme jí využili i víkendové akci. Všem
účastníkům se spaní ve škole líbilo a tak jsme se rozhodli podobné akce každoročně opakovat.
Tentokrát jsme vše pojali více sportovně.
V pátek večer jsme uspořádali turnaj trojčlenných družstev v ringu a i sobotní deštivé
dopoledne jsme strávili v tělocvičně. Zahráli jsme si vybíjenou a také jsme si vyzkoušeli různé
gymnastické disciplíny.
I když nám počasí moc nepřálo, přece jenom jsme se nakonec vydali na krátký pěší výlet na
Krytou lávku u Blanska, kde jsme si upekli buřtíky a dokonce jsme ani moc nezmokli.
Velký dík patří vedení střední školy za to, že nám poskytli tělocvičnu pro naše sportování.
Ubytování :
Stravování :

oddílová klubovna
z vlastních zdrojů

Výlet do Českých Budějovic
Akce pro členy
Termín :
Počet účastníků :

13.4.2019
17 dětí + 1 instruktor + 3 vedoucí

Do Českých Budějovic jsme se vydali za sportem.
Byli jsme se podívat na zápas v americkém fotbalu mezi domácími Hellboys a táborskými
Foxes – a hlavně jsme šli fandit jednomu našemu členovi, který je obráncem českobudějovického
týmu.
Poté jsme ještě navštívili Jihočeské muzeum a tam výstavu k 90.výročí ligového hokeje
v Českých Budějovicích. Někteří z nás se stihli podívat i na skautskou pouť na Střeleckém
ostrově.
Pro všechny byl americký fotbal novým zážitkem – a určitě se zase někdy pojedeme podívat a
pořádně zafandit.

Májové skotačení – 16.ročník
Akce pro veřejnost
Termín :
4.5.2019
Místo konání :
městský park v Kaplici
Počet účastníků :
cca 80 dětí
Na přípravě se podílelo :
13dětí
1 instruktor
9 vedoucích
Již tradiční akci jsme uspořádali tentokrát na
téma Harry Potter.
Všechny účastníky jsme přivítali v
bradavické kouzelnické škole. Děti prošly
čtyřmi známými kolejemi – Nebelvír, Zmijozel,
Mrzimor a Havraspár – a jednou speciální,
známou jen u Poutníků Aragín.
V každé koleji si pro děti připravili malý úkol,
za který pak dostaly potvrzení do učednické
knížky. V čarodějnické dílně si pak děti mohly
vyrobit jednoduchou záložku.
Bradavickou školu na Májovém skotačení
navštívilo skoro 80 odvážných malých čarodějů.

Stanování
Akce pro členy
Termín :
Místo konání :
Počet účastníků :

14.-16.6.2019
kemp Podroužek u Netolic
12 dětí + 2 instruktoři + 7 vedoucích

V polovině června jsme se vydali na víkendové stanování. Tentokrát jsme jeli do Netolic do
kempu Podroužek.
Sobotu jsme měli nabitou zážitky. Dopoledne se v Netolicích konalo historické připomenutí
400let vypálení města „Jako mušketýr“. Děti shlédly šermířské a střelecké představení, zapojily
se do průvodu se slavnostním položením věnců a s čestnou mušketýrskou salvou a také při
soutěži hasily město Netolice. Z Netolic jsme se pak vydali na zámek Kratochvíle, kde jsme si
prohlédli zámecký park. Při celodenní túře jsme ušli asi 10km.
V neděli jsme pak před odjezdem domů ještě stihli návštěvu netolického muzea.
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 : 25.-28.10.2019
Počet účastníků : 17 dětí + 1 instruktor + 10 vedoucích
Program :
sobota
procházka kolem zříceniny hradu Dívčí Kámen
výstava Objevárium v Č.Budějovicích
neděle
výstup na Kleť
pondělí
společenské a sportovní hry
Opět - jako loni - jsme využili volného dne státního svátku a prodloužili si víkendovku na
táborové základně PC Č.Krumlov na třísovském Hamru.

V sobotu dopoledne jsme se prošli po naučné stezce. Děti se tu hravou formou mohly
seznámit s přírodní rezervací Dívčí kámen.
Odpoledne jsme pak jeli do Českých Budějovic na výstavu Objevárium, která přibližuje práci
Leonarda da Vinci. Výstava byla interaktivní, takže jsem si všichni – děti i dospělí – skvěle pohráli
a něco nového se naučili. A protože jsme se do Třísova vraceli až večer a byla už tma, užili jsme si
i adrenalinovou cestu lesem při baterkách z vlakové zastávky k Hamru.
V neděli jsme vyšlápli na Kleť – a opět nás čekal outdorový zážitek. Cesta nahoru – přes
Holubov a Krásetín - byla sice náročná, ale všichni jsme se úspěšně vyšplhali na vrchol. Zpět jsme
šli tentokrát pro nás neznámou cestou – směr Třísov – takže jsme trochu tápali, ale naštěstí jsme
se neztratili. Do Třísova jsme však dorazili za soumraku, čekala nás tedy stejná cesta jako
v sobotu – po tmě, z kopce, lesem, ale tentokrát bez baterek.
Ubytování :
Doprava :
Stravování :

TZ Hamr, Třísov
osobními automobily
vlakem – výlet do Č.Budějovic
zajištěno od sobotní snídaně po pondělní oběd (příprava v kuchyňce TZ)

Hrátky s čerty – 14.ročník
Akce pro veřejnost
Termín :
30.11.2019
Místo konání :
městský park v Kaplici
Počet účastníků :
cca 120 dětí
Na přípravě se podílelo :
14 dětí
10 vedoucích

Na poslední listopadový den jsme připravili již tradiční
hravé odpoledne pro děti Hrátky s čerty.
Děti procházely čertovskou školou od 1.třídy až do
6.třídy, kde na ně čekaly zapeklité úkoly. Za jejich
splnění dostávali učedníci pětky na vysvědčení a
nakonec i pekelnou pečeť a balíček se sladkým
překvapením.
Hodně nás potěšila velká účast dětí (které byly velmi
statečné a skoro vůbec se nebály).
Hrátky z velké části připravili členové oddílu Kadeti a
na stanoviště přišlo pomoci i 14 malých čertůPoutníků.

Účast na akcích pořádaných jinými subjekty
Ledová Praha
Termín :
1.-3.2.2019
Místo konání :
Praha
Organizátor :
Pionýr z.s.
Počet účastníků ze spolku : 28 dětí + 5 vedoucích
O pololetních prázdninách jsme se vydali vlakem na Ledovou Prahu. Každoročně v tomto
termínu se dětské spolky z celé republiky sjíždějí do hlavního města, aby využily bohatou
kulturní nabídku.
Za tři dny jsme navštívili spoustu zajímavých míst jako např. Botanickou zahradu UK, Galerii
českého hokeje, Pražský hrad, galerii Rohlík v České televizi, Muzeum Karla Zemana a Policejní
muzeum. Sobotní večer jsme pak strávili v Kongresovém centru na koncertu Děti dětem, na
kterém vystupují vítězové celostátní soutěže Sedmikvítek a Dětská porta.
Byli jsme jednou z nejpočetnějších výprav, a tak jsme rádi, že jsme i s malými předškoláky
zvládli nástrahy velkoměsta – hlavně cestování metrem.
Ubytování :
Doprava :
Stravování :

v ZŠ
vlakem
sobotní oběd – v restauraci
jinak z vlastních zdrojů

Muzeum Karla Zemana

Muzeum Policie ČR

Galerie
Rohlík
Galerie českého Hokeje

v metru 😊

na Staromáku 😉

Stezka
Termín :
17.-19.5.2019
Místo konání :
Chvalšiny
Organizátor :
PC Č.Krumlov
Počet účastníků ze spolku : 15 dětí + 2 instruktorky + 5 vedoucích
Příprava na Stezku tvoří hlavní linku náplně pravidelných schůzek dětského oddílu.
Vzhledem k širokému věkovému rozpětí dětí procvičujeme své znalosti formou různých her.
Soutěž je zaměřena na znalost rostlin a živočichů v ČR, dopravních značek, národních kulturních
památek, ale především tábornických dovedností (první pomoc, vázání uzlů, ohně a ohniště,
mapa, turistické značky).
Stezka se opět po roce vrátila do Chvalšin a s ní i my Poutníci.
Vedoucí a instruktoři se zapojili do organizace soutěže (rozhodčí na stanovištích) a děti
soutěžily 😊
Do soutěže jsme vyslali 7 dvojčlenných hlídek a ty se v konkurenci dalších soutěžících
neztratily. Přivezli jsme 2 první místa, 1 druhé, 3 třetí a jedno bramborové.
V doplňkovém turnaji ve vybíjené jsme obhájili prvenství v mladší kategorii a přivezli jsme si
pohár.
doprava :

Kaplice – Č.Krumlov
Č.Krumlov – Chvalšiny

- linkovým autobusem
- autobusem na objednávku

Dětský den
Termín :
9.6.2018
Místo konání : městský park v Kaplici
Organizátor : DDM Kaplice
Počet účastníků ze spolku : 3 děti + 2 vedoucí
V sobotu 1.6.2019 uspořádal kaplický DDM
v městském parku Dětský den na téma pohádek
Walt Disney.
My jsme si připravili stanoviště na motivy pohádky
Pocahontas – vyráběli jsme indiánské náhrdelníky,
stavěli jsme ohniště a vázali pomocí liščí smyčky
provázkové ozdoby do teepee.
Foto KIC Kaplice

Ringo – turnaj
Termín :
9.-10.11.2019
Místo konání :
Chvalšiny
Organizátor :
Spolek Koumák
Počet účastníků ze spolku : 13 dětí + 1 instruktor + 5 vedoucích
Na soutěž jsme vyslali 4 dětská družstva a také 2 družstva dospělých.
Letos jsme měli natrénováno více než minulý rok – z únorového oddílového turnaje,
z táborových turnajů a také jsme trénovali na schůzkách oddílu. A tak pro nás byla soutěž
nakonec úspěšná – ve starší kategorii jsme obsadili 3.místo a v mladší stály všechna tři družstva
na bedně. Ani vedoucí se neztratili a přivezli 2. a 4.místo.
Doprava :
Ubytování :
Stravování :

osobními automobily
v ZŠ
kuchyňka v ZŠ

Letní tábor
Termín konání :
Místo konání :
Počet účastníků :

11.-23.8.2019
TZ Borovany
49 dětí
4 instruktoři
13 vedoucích
2 provozní pracovníci

Letošním tématem celotáborové hry byl „Divoký západ“.
Děti – kovbojové procházejí přes indiánská území a jejich úkolem je přesvědčit náčelníky o
tom, že jsou schopni žít v souladu s přírodou, že jsou silní, že se o sebe i ostatní dokáží postarat a
že nijak nepoškodí indiány ani jejich území.

šifry

uzly

busola

střelba z luku

vaření polévky

tvoření – adventní kalendář

Klubovna
únor – prosinec
nájemce

Linecká 368, Kaplice
Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice

Od ledna 2018 užíváme učebnu střední školy
v Linecké ulici v Kaplici. K dispozici máme i prostory
skladu pro sportovní potřeby nebo pro věci, které
používáme jen na určité akce.
Letos jsme opět investovali do vybavení klubovny – multifunkční
tiskárna a reproduktory (oboje je používáno i na letním táboře) a
především výtvarné potřeby (nůžky, štětce, tempery, tavné pistole apod.)

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

Členské příspěvky :

na rok 2019 byly schváleny ve výši 500,-Kč

Účastnické poplatky :

víkendové akce – Ledová Praha, přespání v klubovně, výlet do
Č.Budějovic, Stezka, stanování, víkend na TZ Hamr , Turnaj v ringu
Letní tábor

Sponzorský dar :

JEDNOTA DS, členský výbor Kaplice
Dar ve výši 500,-Kč jsme využili na nákup odměn na Hrátky s
Čerty

Dotace:
Města Kaplice ve výši 25.000,-Kč byly použity na
- nájemné – klubovna, TZ Třísov
- materiál a drobné odměny pro děti na akce Májové skotačení a Hrátky
s čerty
- jízdné – výlet do Č.Budějovic, Stezka, stanování Netolice, víkendovka Třísov
Jč.kraje ve výši 25.000,-Kč byly použity na
- akce Ledová Praha – ubytování, jízdné, stravné
- nájemné za klubovnu a tělocvičnu
- vybavení klubovny – multifunkční tiskárna
- drobný spotřební materiál pro oddíl – rytmické hudební nástroje

... a naše plány na rok 2020 …
Plán akcí - schválený Valnou hromadou spolku dne 22.9.2019.
Datum

Akce

Místo konání

Pořadatel

31.1.-2.2.2020

Víkendovka na pololetní
prázdniny

březen

přespání v klubovně + pěší výlet

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

duben

jednodenní výlet

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Duben/květen

Stezka

PC Č.Krumlov

9.5.2020

Májové skotačení – 16.ročník

Kaplice

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Červen

Dětský den

Kaplice

DDM Kaplice

12.-14.6.2020

stanování

16.-28.8.2020

letní tábor

TZ Borovany

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Září

Jednání Valné hromady

Kaplice

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Září/říjen

podzimní víkendovka

listopad

Ringo – turnaj

Chvalšiny

Spolek Koumák

28.11./5.12.2020

Hrátky s čerty – 14.ročník

Kaplice

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

Plzeň

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

POUTNÍCI KAPLICE z.s.

