Naše pionýrská skupina je složena ze 3 oddílů.Sportovní se zaměřením na florbal chlapců a
dívek a soutěží ve florbalové lize 29 členů, turistický chlapců a dívek se zaměřením na
turistiku a pobyty v přírodě s rozdělením na mladší v rozmezí 1 až 4 třída 15 členů a starší
v rozsahu 5 až 9 třída 31 členů.
Všechny tři oddíly vedou vedoucí a instruktoři se získanou patřičnou kvalifikací florbalový
oddíl se schází několikrát do týdne v místní tělocvičně kde trénuje a o víkendech probíhají
zápasy florbalové ligy, turistické oddíly se scházejí zpravidla v pátek v klubovně PS na
fotbalovém hřišti. V roce 2006 měla naše skupiny na začátku roku celkem 80 členů z toho děti
ve věkové kategorii 10 až 12 let – celkem 18, ve věku 13 až 15 let – celkem 30, ve věku 16 až
18 let celkem 14 členů a 18 členů nad 18 let.Zahájením nového školního roku náborem a
vytvořením mladšího oddílu se členská základna změnila takto. Děti do 9 let celkem 13 členů,
děti od 10 – 12 let – celkem 9 členů, děti ve věku 13 – 15 let – celkem 40 členů, ve věku 16 –
18 let – celkem 31 členů , ve věku 18 – 26 let 14 členu a nad 26 let 9 členů.
Členská základna během roku 2006
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Oba oddíly využívají ke své činnosti naši turistickou základnu na Heralticích.Pionýrská
skupina mimo pravidelné schůzky oddílů a pobytu na TZ Heraltice pořádá se svými členy i
nečleny různé sportovní, turistické ale i zábavné a
kulturní akce a tábory.
Funkci vedoucího skupiny zastává statutární zástupce
Michal Nejedlý, vedení PS je složeno mimo Michala
Nejedlého z dalších šesti členů Vladimír Čermák, Dana
Jeřábková Dis, Lenka Račáková Bc, Lucie
Píšová,Martina Tůmová – hospodářka PS a Petra
Dokulilová.
Pionýrská skupina má svou vlastní právní subjektivitu a
majetek.Největší součástí tohoto majetku je turistická
základna v Heralticích.V tomto roce se osadily okna okenicemi byla pořízena prosklená

příčka vstupní haly aby se oddělila část vstupu a chodby. Díky získané dotaci od fondu
Vysočina na táborové základny byly pořízeny návleky na deky a polštáře,vydlážděná letní
jídelna znovu zrekonstruovaný přístřešek letní kuchyně, a doplněna kuchyň ve zděné budově
nádobím.Dále se připravilo hřiště prozatím osazením volejbalových tyčí
s napínáním.Nedílnou součástí financování dostavby chaty a zlepšení provozování táborové
základny přispívá pronájem základny v letních a zimních měsících.

Akce pořádané PS v průběhu roku.
Mezi pravidelné celoroční akce oddílů patří koupání
v bazénu, výlety do okolí, pobyty na TZ Heraltice
spojené se saunováním,Každoročně sportovní oddíl
pořádá pro neorganizované děti sportovní turnaje ve
stolním tenise,florbale,přehazované,sálové
kopané,plavaní.V rámci vyhlášeného sportovního seriálu
Okříšský Univerzál což jsou sportovní turnaje mezi
dospělými se naše PS podílí na přípravě a realizaci
jednotlivých soutěží v dětské kategorii.
Sportovcům se zaznamenávají body z jednotlivých soutěží a ke konci roku je vyhlášen
nejlepší dětský sportovec v kategorii mladší, starší a junioři. Předávání pohárů a věcných cen
je provázeno dětskou diskotékou a caraoke show v místní sokolovně.
Pozadu ve své činnosti nezaostává ani turistický oddíl který pořádá výlety na TZ Heraltice a
okolí.Jako každý rok se zabýval na svých schůzkách tábornickou činností a dovednostmi a
celooddílovou hrou o osídlování a vytváření funkčních měst na mapě kde si děti za vydělané
peníze mohli nakupovat rodiny,domy,silnice, školy, zeleň, obchody atd.

Ledová Praha
Jako mnoho jiných dětských organizací i naše PS se
zúčastnila víkendové kulturní akce pro děti, kterou
pořádá Nadace dětem třetího tisíciletí a sdružení
Pionýr.táto akce se zúčastnilo 35 členů naší skupiny a
během víkendu jsme navštívily tyto atrakce : bobová
dráha,3D kino, Náprstkovo muzeum, Pražský
hrad,Petřínská rozhledna a Lapidárium, Miniatury
Pražském hradě a odměnou nám byl galakoncert
v kongresovém paláci kde vystupovaly nejlepší
z nejlepších tanečníku, zpěváků, mladých
výtvarníků, fotografu, divadelníků kteří vyhrály
celorepublikovou soutěž Sedmikvítek. V rámci
programu vystoupil i folklorního souboru
Okřešánek kde máme členy našeho oddílu.
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Jeseníky
Lipová lázně a Petříkov
Již tradicí se stává že o jarních
prázdninách jezdíme z dětmi na
zimní lyžařský tábor.
Od pátku do neděle trávíme
v kempu Bobrovník v Lipové
Lázni abychom se rozjezdili na
mírnějších svazích a v neděli se
již přesouváme do Petříkova kde
trávíme celý týden. Zde s dětmi
lyžujeme, závodíme, hrajeme hry
na sněhu i v chatě. Jako každý
rok jsme obsadili plnou kapacitu
ubytování což je 46 míst.Po celý zimní tábor jsme měli skvělé sněhové podmínky a krásné
slunečné počasí.

Letní tábor Heraltice
Po dlouhé době jsme se rozhodly uspořádat letní tábor na naši turistické základně
v Heralticích.Tábora se zúčastnilo 32 dětí a 7 dospělých.Táborová hra Deadwood city žila
v duchu westernu a divokého západu. Děti byli rozděleny do tří družin s názvy svých měst Sin
City, Lifewood city ,Los Santos, který celotáborovku vyhrál. Mimo her jsme navštívili
muzeum historické hasičské techniky, a vodárnu v Heralticích.Během dvoudenní pěší túry
jsme prošli město Telč s návštěvou zámku, po přespání v kempu jsme pokračovali přes
Roštejn do Hodic kde jsme nasedli na vlak a jeli zpět na tábor.

Safari
Začátkem školního roku tradičně pořádáme hru Safari spojenou s náborem nových členů.
Hra se hraje v lese, který znázorňuje národní park, ve kterém mohou lovit lovci například
žirafy,slony, hrochy, opice, zebry, které prodávají do ZOO za peníze.
Dále se zde vyskytují pytláci, kteří mohou lovit zvěř a okrádat lovce. Vítězí vždy
nejúspěšnější lovec a pytlák.

Sedmikvítek – Krajské postupové kolo soutěže v tanci, zpěvu, výtvarné a
rukodělné činnosti.
Jako se stalo každoroční tradicí, tak i letos PS pořádala
Sedmikvítek. Pátý ročník této dětské soutěže se konal
v okřešské sokolovně ve dnech 17.-19.listopadu.Své
nejlepší výkony nám předvedli chlapci a děvčata z kraje
Vysočina ve třech oborech – tanec, hudba, výtvarné a
rukodělné činnosti.Celá akce byla zahájena v pátek
soutěží v oboru hudba. Po přehlídce byla slavnostně
otevřena výstava přestřižením pásky. Malým koncertem
všechny návštěvníky potěšila folková skupina Jarmark
z Batelova. Poté přišel na řadu všemi očekávaný slavností
ohňostroj a o závěr prvního dne se postarala rocková
kapela Na druhým místě.V sobotu dopoledne pro
tanečníky proběhly prostorové zkoušky. Soutěž byla
zahájena v odpoledních hodinách znělkou,
která provádí Sedmikvítek od vzniku. Jak
den začal, tak také skončil diskotékou, na
které si zatančili úplně všichni.Neděle
vyvrcholila Galakoncertem, na kterém se
předvedli nejlepší soutěžící. Proběhlo
vyhlášení výsledků a předávání ocenění,
která byla výsledkem nelehké práce
odborných porot jednotlivých oborů.
Každým rokem stoupá kvalita soutěžních
vystoupení, proto je pro porotce velice
těžké vybrat ty nejlepší.Úplnou tečkou za
víkendem plným umění, hudby a tance bylo promítání filmového představení věnované všem
soutěžícím a návštěvníkům Sedmikvítku.Tato akce se každým rokem rozrůstá. Letos se
předvedlo v Okříškách 300 tanečníků, 40 zpěváků a
hudebníků, 150 výtvarníků s jejich výtvarnými a
rukodělnými pracemi. Jejich výkony sledovalo 600
diváků.Tuto přehlídku podpořili finančními
prostředky sponzoři, OÚ Okříšky a hlavně kraj
Vysočina. Nesmíme zapomenout na členy Kamarádů
cest a všechny ostatní, co tuto akci vytvářeli. Za
veškerou pomoc všem velice Děkujeme.

Vánoční vycházka do lesa
s nadílkou zvířátkům.
Pravidelně ráno na Štědrý den podnikají děti
a vedoucí vycházku na Hora s nadílkou pro
lesní zvěř a ptactvo.I přes nepříznivé počasí
a skoro žádný sníh se jí letos zúčastnilo 16

dětí a 5 vedoucích.Zazpívali jsme si koledy, nadělili jsme lesním zvířátkům všelijaké dobroty
a všichni se vrátili domů ke svým stromečkům.

Předsilvestrovský dětský karneval.
Novinkou pro tento rok byla akce pro děti
převážně pro ty nejmenší kdy se vedoucí a
instruktoři převlékli za masky převážně
pohádkových postav a vytvořili pro děti krásnou
silvestrovskou veselici se spoustou soutěží, tance
a hudby a novoročním přípitkem.Děti převážně
ty nejmenší si odnesly mimo krásných zážitků
také spoustu drobných cen a sladkostí.
Karnevalu se zúčastnilo přibližně 150 dětí se
svými rodiči.

Poděkování: - poděkování patří především rodičům, že dětem činnost umožňují a někteří nám
vypomáhají u různých akcí, vaření na táboře apod. Velice si vážíme finanční pomoci a
spolupráce s Obecním úřadem v Okříškách a obecním zastupitelstvem, sponzorům, Fondu
Vysočina za podporu grantů které jsme v tomto roce získaly.Základní škola a Mateřská škola
nám umožňuje plakátovat akce a turnaje a nedílnou součástí nám pomáhá s prezentováním a
přípravou Sedmikvítku.

