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

ZPRÁVA O ČINNOSTI
2014
Výroční zpráva

Na úvod
Občanské sdružení Poutníci Kaplice bylo založeno v listopadu 2013 a tak rok
2014 byl naším prvním. Ale nejsme žádní zelenáči. Navazujeme na činnost Pionýrské
skupiny Poutníci Kaplice, která se datuje od roku 9.3.1993 do 31.12.2013.
Jsou tu lidičky, kteří tuto dobu pamatují, ale také se nám v průběhu let podařilo
vychovat si nové vedoucí a instruktory z dětí, které k nám chodily do oddílu. . . . a
doufáme, že se nám podaří takové nadšence vychovávat i nadále.

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 :

28.2.2014
29.11.2014

Členská základna
V roce 2014 mělo sdružení
celkem 39 členů.
6 – 15 let

19 členů

16 – 18 let

3 členové

19 – 26 let

8 členů

nad 26 let

10 členů

1.jednání Valné hromady
2.jednání Valné hromady

Činnost o.s.
Pravidelná celoroční činnost
To jsou schůzky dětského oddílu, které se konají 1xtýdně 2 hodiny a chodí na ně
13-18 dětí. Snažíme se o různorodou náplň, aby se děti nenudily.
Zaměření naší činnosti je tedy všeobecné, ale hlavním cílem je naučit děti
tábornickým dovednostem a orientaci v přírodě, což je také příprava na soutěž
Stezka.
Takže se učíme
 uzle
 mapové a turistické značky
 práci s mapou a busolou - možná pro někoho v dnešní době chytrých
telefonů apod. překonané:(
 zvířata a rosliny
 šifry
 ohně a ohniště
 první pomoc

A co ještě můžeme dětem nabídnout?
 výtvarné a rukodělné aktivity
s papírem, modelovacími hmotami, korálky, přírodninami apod.
 společenské hry
např. turnaj v Člověče, nezlob se
 sportovní hry
zkoušíme hrát vybíjenou, ringo, fotbal a jiné míčové hry


vycházky po Kaplici a jejího okolí

 tématické schůzky
na které jsme se v nové školním roce začali více zaměřovat. V roce 2014
jsme pořádali Halloween a vánoční merendu, kdy jsme poseděli u
vánočního cukrovíčka, popíjeli jsme k tomu vánoční čaj, zpívali jsme
koledy a nakonec děti dostaly i malé dárky
 Poznej své město
je dlouhodobý projekt, díky kterému chceme dětem přiblížit historii a
současnost našeho města a okolí a také je seznámit se zajímavými lidmi,
kteří tu žijí.
Na podzim jsme pro děti připravili dvě soutěže týkající se současné Kaplice
a také jsme navštívili malá štěňátka belgického ovčáka a jejich
chovatelku.

Víkendové akce
Pěší výlet na Pořešín
Akce pro členy o.s. a rodinné příslušníky
Termín : 22.3.2014
Počet účastníků : 22
Májové skotačení – 11.ročník
Akce pro veřejnost
Téma : Šmoulové
Termín : 24.5.2014
Na organizaci akce se podílelo 16 vedoucích a instruktorů (členů o.s.). Bylo
v městském parku připraveno 6 stanovišť na šmoulí téma, na kterých děti plnily
různé úkoly (malovaly na balónky, skládaly obrázky apod.).
Zúčastnilo se přibližně 120 dětí se svými rodiči nebo prarodiči.

Hrátky s čerty – 9.ročník
Akce pro veřejnost
Termín : 29.11.2014
Obdobně jako na Májové skotačení, byly připraveny stanoviště s úkoly. Na konci hry
dostaly děti odměnu jak za splněné úkoly, tak za básničku nebo písničku.
Na čerty se přišlo podívat 146 dětí.
Na přípravě a organizaci akce se podílelo 14 členů o.s.Poutníci.

Účast na akcích pořádaných jinými subjekty.
STEZKA
Tábornická soutěž
Pořadatel : Pionýrské centrum Český Krumlov
Termín : 25.-27.4.2014
Místo konání : TZ Pírkův Mlýn u Pohorské Vsi
Soutěže Stezka se zúčastňují 4 spolky českokrumlovského okresu zbývající se
volnočasovými aktivitami dětí mládeže.
Z Poutníků soutěžilo 7 dvojčlenných družstev. Ukořistili jsme dvě 1.místa, dvě
2.místa a dvě 3.místa.

DĚTSKÝ DEN
Pořadatel : Dům dětí a mládeže Kaplice
Termín : 7.6.2014
Místo konání : Městský park v Kaplici
… bylo to vlastně takové velké představení organizací pracujících s dětmi a jiných
volnočasových spolků. Takže jsme nemohli chybět ani my.
Převlékli jsme se za postavičky z Alenky v říši divů, ale také za kovboje z divokého
západu. Pro děti jsme měli připraveno střílení z luku, koulení na kulečníku a
shazování plechovek vodními stříkačkami.

Víkendový pobyt na Třísově
Pořadatel : Spolek Koumák, oddíl Chvalšiny
Termín : 17.-19.10.2014
Místo konání : TZ Třísov
Již několik let spolupracujeme s oddílem z Chvalšin a pořádáme podzimní
víkendové pobyty na táborové základně Třísov. Pro děti jsou připraveny hry a
soutěže, vycházky po okolí (zřícenina hradu Dívčí kámen, keltské oppidum).
Víkendovky se zúčastnilo 11 Poutníků (9 dětí a 2 vedoucí).

Letní tábor
Termín konání 29.6-11.7.2014
Místo konání : TZ Na Cihelně Frymburk
Počet účastníků :

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

Pro děti byla připraven celotáborová hra na téma „Nekonečný příběh“, kterou
doplňovaly další aktivity - sportovní hry (vybíjená, fotbal, ringo), karneval, celodenní
výlet, večerní a noční hry, táborová pouť apod. A také návštěvní odpoledne pro
rodiče, na které jsme měli připraveny lanové aktivity a ukázku výcviku psů (ve
spolupráci s o.s. Žabičky Horní Planá a kynologickým klubem U hřiště Kaplice).

Školení a vzdělávací kurzy
Kurz 1. pomoci zaměřený na děti pro spolky
Termín : 28.11.2014
Místo konání : České Budějovice
Pořadatel : RADAMBUK
Kurzu se zúčastnilo 7 vedoucích a 5
instruktorek.

Klubovna
1.- Kostelní ul.74, Kaplice
Nájemce : Město Kaplice
Nájemní smlouva od 13.1.2014 do 31.10.2014
2.- Pohorská 86, Kaplice
Nájemce : Gymnázium, SOŠE a SOU Kaplice
Nájemní smlouva od 1.7.2014
Klubovnu v Kostelní ulici jsme převzali po Pionýrské skupině Poutníci. Z důvodů
kapacitních i technických (vytápění klubovny, WC přes dvorek apod.) jsme byli
nuceni hledat jiné prostory.

Finance

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

na rok 2014 byly stanoveny na 400,-Kč

Účastnické poplatky :

víkendové akce – Třísov, letní tábor

Dotace :

Města Kaplice 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

Co chystáme na rok 2015
Plán akcí
Datum

Akce

Místo konání
okolí Kaplice

pořadatel

Únor/březen

Celodenní pěší výlet

Poutníci Kaplice o.s.

duben

Stezka – tábornická soutěž

9.května (16.5.)

Májové skotačení –
12.ročník

Kaplice

Poutníci Kaplice o.s.

5.-16.července

letní tábor

Frymburk, Na
Cihelně

Poutníci Kaplice o.s.

září / říjen

víkendovka

Třísov

Poutníci Kaplice o.s.

Listopad/prosi
nec

plavání

Č.Budějovice

28.listopadu

Hrátky s čerty – 9.ročník

Kaplice

Poutníci Kaplice o.s.

16.prosince

Vánoční nadělení

Kaplice

Poutníci Kaplice o.s.

Pionýrské centrum
Český Krumlov

