Výroční zpráva
PIONÝRSKÉ SKUPINY KAMARÁDI CEST ZA OBDOBÍ
ROKU 2005
V roce 2005 měla naše skupina na začátku roku 82 členů, přitom
v závěru roku se jejich počet snížil na 80 členů. Při únorové registraci bylo
členů ve věkové kategorii 10 až 12 let – celkem 18, ve věku mezi 13 a 15
roky bylo 30 členů, ve věku 16 a 18 let 14 členů a 18 členů nad 18 let.
PS se skládá ze dvou oddílů.První, zaměřený na všestrannou a turistickou
činnost pod vedením Michala Nejedlého a ostatních vedoucích a instruktorů se schází jednou týdně
v klubovně na stadionu.
Druhý sportovní – florballový pod vedením ing. Josefa Kuly, tento oddíl se schází dvakrát týdně
v místní tělocvičně základní školy.
Oba oddíly využívají ke své činnosti naši základnu na Heralticích.Pionýrská skupina mimo
pravidelné schůzky oddílů a pobytů na TZ Heraltice pořádá se svými členy i nečleny různé
sportovní, turistické ale i kulturní akce a tábory.
Funkci vedoucího skupiny zastává Michal Nejedlý, její vedení je ovšem vícečlenné (mimo Michala
Nejedlého v něm jsou ing.Josef Kula, Dana Jeřábková, Vladimír Čermák, Lucie Píšová, Jitka
Kučerová)
Skupina má svou vlastní právní subjektivitu a majetek.Největší součástí tohoto majetku je turistická
základna v Herlaticích.V tomto roce se jí dostalo po získání kladně vyřízené dotace vybudování
nové sauny a dále mohly pokračovat stavební práce.Samozřejmě částečný tok peněz poskytuje i
pronájem základny, která je vytížená nejen o letních ale i zimních měsících.

Akce v průběhu roku:
Po celý rok – koupání v krytém bazénu se již stalo tradicí nejen pro tento rok.Úspěšně jezdíme na
koupání po několik let.Změnilo se pouze tolik, že nejezdíme do třebíčského krytého bazénu tak
často, ale spíše do Vodního ráje v Jihlavě.Doprava je po nejvíce zajišťována osobními auty kdy
jeden vedoucí má na starosti kolem 5 – 6 dětí.
Další celoroční akcí se stalo saunování v naší nové sauně na TZ Heraltice.Zatím je ponejvíce
využívána našimi členy,ale doufáme že do budoucna bude využívána širším okolím.
Soustředění sportovního oddílu na TZ Heraltice je také pravidelně pořádáno během celého
roku.Zde si děti nejenom vypilují své nedostatky ve hře a taktice, ale i odpočinou a zahrají spoustu
her.Soustředění sportovního oddílu pořádá Ing. Josef Kula.
Pozadu nezůstává ani turistický oddíl, který pořádá své víkendové pobyty na TZ Heraltice v rámci
celoroční hry oddílu.Tyto víkendové pobyty obsahují spoustu her týkající se dané celoroční hry,
malé výlety do okolí např. na Kobylí hlavu.Noční stezky odvahy, orientační závody a hlavně učení
nových znalostí o přírodě a turistice.

Ledová Praha:

- kulturní akce pořádána pod záštitou
JUDr. Petry Buzkové, ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy.
Pořádá ji sdružení Pionýr a Nadace Dětem 3.tisíciletí.
Tato akce umožňuje dětem po celý víkend navštěvovat
kulturní instituce za mírný poplatek nebo zcela zdarma.
V letošním roce se celé této akce zúčastnilo na 6000 tisíc dětí
z celé České republiky.Naši výpravu tvořilo 26 dětí a 6
vedoucích. Navštívili jsme Národní muzeum,Expozici
historických lékáren,Strahovskou knihovnu, Národní galerii, Petřínskou rozhlednu, Žižkovskou
televizní věž, prošli starou Prahu trasou po Karlově mostě, Staroměstském náměstí na Václavské
náměstí. Sobotní večer jako obyčejně ukončil benefiční koncert pořádaný ve společenském sále
Kongresového paláce.Vystoupili zde velice nadaní mladí zpěváci a tanečníci.Můžeme jen doufat, že
v příštích ročnících se zde setkáme i s našimi dětmi.

Zimní tábor Jeseníky:

- každoročně
pořádá naše skupina zimní tábor, který se koná o
jarních prázdninách.Na víkend jezdíme do Lipové
lázně kde bydlíme v kempu v chatkách a zbytek
týdne trávíme na Petříkově,což je oblíbené zimní
středisko vyhledávané hlavně pro dobré sjezdovky
a spoustu sněhu.Tábora se zúčastnilo 46 osob
z toho 40 dětí.Po celý týden byly dobré lyžařské
podmínky.Děti odjížděli domů
se spoustou
krásných zážitků.

Tábornická stezka

– Jalovec pořádaná DDM
Hrádek:- náš oddíl se pravidelně účastní tábornické stezky na
Jalovci.Děti si zde mohou prověřit své znalosti a dovednosti,
které se naučili v oddíle.Poměřují si své síly s ostatními
dětmi
z širokého
okolí
v uzlování,
turistických
značkách,morseovce, zdravovědě, stopách, poznávání rostlin
a živočichů, rozdělávání ohně v přírodě apod.Této akce se
zúčastnilo 12 dětí a 2 vedoucí.V letošním ročníku byly
úspěšné a odvezly si několik krásných cen.

Letní tábor – Máchovo jezero: - XXII.letní dětský
tábor Kamarádů cest pořádaný ve Stvolínkách u Koňského
rybníka v českolipském kraji.Zúčastnilo se jej 36 dětí do 15 let,
7 dětí ve věku od 15do 18 let a 12 dospělých.Celotáborová hra
byla v námořnické duchu.Děti si postavily jako správní piráti
loď jménem „Přízrak“ která je provázela celým táborem.Při
putování děti prošly České Švýcarsko, poznaly Českou Lípu a
vodní hrad, Děčín i jeho zámek, podívaly se také do zahraničí
do Drážďan, vykoupaly
se v Máchově jezeře.
Při hrách prozkoumaly na
svých člunech a raftu celý
Koňský rybník.
Změřily své síly v kopané
a přehazované se
sousedním táborem.

Sedmikvítek 2005: - Sedmikvítek kulturní akce, která se
koná pod záštitou Pionýra.Zde děti soutěží v oborech jako jsou
např. „Hudba“, „Dětská porta“ , „Tanec“ nebo „Výtvarná a
rukodělná činnost“.V letošním roce se zúčastnilo této krajské
soutěži v oborech „Dětská porta“ a „Hudba“ celkem 52
účastníků, v oboru „Tanec“ dokonce 187 účastníků ve
„Výtvarné a rukodělné činnosti“ 74 účastníků.Do soutěže se
celkem zapojilo 313 dětí a juniorů.Byli zde k vidění nejenom
soutěžící ale i hosté v podání folkové skupiny Hanka Hložková
a H-qartet, děti z gymnastického oddílu Přibyslavice, taneční soubor Vinohraďánek z Brna, Radek
Vejmelka a další.Celkem se aktivně zúčastnilo 340
účastníků. Platících diváků během 3 dnů bylo
532.Nemůžeme se proto divit, že na hlavní soutěž
v sobotu se ve stísněných prostorách sokolovny
pohybovalo kolem 600 lidí.

Výlet do krajského města: - jednodenního
výletu od krajského města Jihlavy se zúčastnilo 20
dětí a 4 vedoucí. Děti si prošli zoologickou
zahradu,kde je snad nejvíce zaujali malí medvídci a
veškeré šelmy. Podívali se také do katakomb, zde
prošli nemalou část chodeb, které jsou pod celou
Jihlavou a dozvěděly se o jejich funkci v minulosti.Po prohlídce historického centra Jihlavy
následoval odpočinek ve Vodním ráji, kde si děti zašli do sauny a páry, a především nesčetněkrát
sjeli tobogán.

Harry Poter na TZ Heraltice: - ukončení celoroční oddílové hry.Jak začíná turistický
oddíl svou činnost hrou „Safari“ tak ukončení své celoroční hry má vždy na TZ Heraltice po celý
víkend, kdy děti se snaží zvrátit vedoucí pozice.V této hře nazvané „Harry Poter“ děti museli hrát
famfrpál, projít Hagridovým doupětem a podobné nesnadné úkoly aby dosáhly vítězství a vysněného
pokladu.Ukončení oddílu se zúčastnilo 21 dětí a 6 dospělých.

Safari: - tato lesní hra se vždy pořádá při zahájení jak
nového školního roku tak i činnosti turistického oddílu po
letních prázdninách.Účastní se jí jak členové oddílů tak i
nečlenové, které hra zaujala.Hra se hraje v lese na Hora
za „Borovicemi“.
Zúčastnilo se jí 12 dětí a 5 vedoucích.Zvítězila Marika
Švecová z turistického oddílu.

Sportovní turnaje:

– florball, volejbal,
přehazovaná, stolní tenis, sálová kopaná tyto
sportovní turnaje pořádá každý rok sportovní oddíl
Kamarádů cest.Veškeré turnaje se odehrávají
v místní tělocvičně základní školy.Podle počtu
účastníků jsou družstva rozdělena na mladší a starší
kategorii a samozřejmě na chlapce a dívky.V tomto
roce byly zavedeny bonusové body za každý
vyhraný turnaj a za účast.Ve finále se tyto body
sečtou a vyhlásí se nejlepší sportovec Okříšek.

Vyhlášení nejlepšího sportovce Okříšek: - slavnostní vyhlášení nejlepšího sportovce
v kategoriích mladší, starší, junior proběhlo v místní sokolovně.Vítězové obdrželi poháry a hodnotné
ceny v podobě sportovního vybavení.Svoji výhru oslavili na diskotéce která následovala po
vyhlášení.

Caraoce show: - skupina se pokusila jiný druh zábavy pro děti a to v podobě caraoce.Všichni
přítomní si mohly vyzkoušet na vlastní kůži vystoupit a zazpívat na pódiu před diváky za doprovodu
muziky.Akce se konala v sokolovně.

Vánoční stromeček: - pravidelně
ráno o Štědrém dnu podnikají děti a
vedoucí vycházku na Hora s nadílkou
pro lesní zvěř a ptactvo.I přes nepříznivé
počasí se jí letos zúčastnilo 14 dětí a 5
vedoucích.Zazpívali se koledy, udělalo
se tradiční foto a všichni se vrátili domů
ke svým stromečkům.

Silvestr: -

tradičně se pořádá pro děti předsilvestrovská zábava v klubovně oddílu v podání
spousty her a diskotéky.Zúčastnilo se jej 16 dětí a 6 dospělých.

Vzdělávání, školení, kvalifikace: - práce s dětmi je velice náročná a bohužel bez
nutných školení velice obtížná, proto naše skupina v letošním roce má proškoleno zhruba 70 %
oddílových vedoucích, instruktorů,členů rad a hlavních vedoucích zotavovacích akcí.Školení jsou
převážně akreditována.
K rozšíření komunikace mezi členy již známým KC Expresem v tištěné podobě, SMS
expresem,e-mailem přibyla komunikace přes ICQ.

Poděkování: - poděkování patří především rodičům, že dětem činnost umožňují a někteří nám
zajišťují i dopravnu spojenou s akcemi, vaření na táboře apod. Velice si vážíme finanční pomoci a
spolupráce s Obecním úřadem v Okříškách a obecním zastupitelstvem.Základní škola nám umožňuje
plakátovat akce a turnaje a nedílnou součástí nám pomáhá s prezentováním a přípravou
Sedmikvítku.Uvědomujeme si prospěšnost práce, kterou máme s TJ Okříšky kde jsme využívali
prostory tělocvičny i venkovního hřiště.Velké poděkování patří stavební firmě Pozemstav Třebíč
s r.o. za odvedenou práci na TZ Heraltice.

V Okříškách dne 2.2.2006

Zpracovala Lucie Píšová

