PIONNIER - PIONÝR
Význam tohoto slova původem z francouzštiny
znamená průkopník, hlasatel nových myšlenek a cest,
objevitel nových směrů.

Pionýrská skupina Kamarádi cest Okříšky
U Stadionu 7, 675 21 Okříšky
IČ: 604 196 36
Výroční zpráva 2009
Pionýrská skupina Kamarádi cest působí již řadu let v obci Okříšky a
jeho blízkém okolí. Za tuto dobu se stala jednou ze stálic mezi organizacemi
pracujícími s dětmi a mládeží v dané oblasti. Vedoucí a instruktoři se snaží
aktivně vyplnit volný čas dětem, jak organizovaným, tak i
neorganizovaným. Aktivně se podílejí nebo sami organizují kulturnězábavné akce, sportovní turnaje, letní a zimní tábory, apod.
Členská základna v roce 2009 čítala 120 členů, jak chlapců, tak i
dívek v rozličných věkových kategoriích. V průběhu tohoto roku se členská
základna rozrostla o několik členů, ale hlavně o další oddíl, který vznikl
sloučením s Pionýrskou skupinou Hájek, působící v Třebíči. Všechny oddíly
mají největší podíl aktivit v pravidelných schůzkách, které se většinou
uskutečňují v týdenních turnusech.

Turistický oddíl; zaměřený na volný pobyt v přírodě, turistiku,
ale také na sportovní aktivity (i méně zdatných jedinců), soutěže a hry na
hřišti, v přírodě i v klubovně. Schází se každý pátek v klubovně oddílu,
vždy od 17:00 hod. do 19:00 hod. Všestranný oddíle je smíšený, dochází do
něj jak dívky tak i chlapci. V rámci celoroční činnosti je vytvořen program
s určitým tématem hry. Pro letošní rok to byla Expedice Himalája.
Vedoucím oddílu byl Michal Nejedlý a jeho zástupcem Vladimír Čermák.
Věkové rozdělení turistického oddílu
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Florbalový oddíl; jak je zřejmé z názvu je zaměřen na florbal a
s ním spojenou sportovní činností. Oddíl je zařazen do florbalové unie. Již
v předešlém roce vstoupil do Ligy Vysočiny. Členové mají pravidelné

schůzky v podobě tréninků. Scházejí se v pravidelných týdenních
intervalech, a to každý pátek v místní školní tělocvičně. Struktura oddílu je
rozdělena na mladší, elévy a starší hráče jak chlapce tak i dívky. Dívky
bohužel zatím setrvávají jen u tréninků. S touto činností samozřejmě souvisí
i zápasy s ostatními týmy z kraje o postup ve vedení v čelních pozicích
tabulky. Zápasy se hrají převážně přes víkendy. Pro možnost pořádání
turnajů se zakoupily ve spolupráci se Základní školou Okříšky mantinely
pro florbalové hřiště do místní tělocvičny.Vedoucím oddílu je Josef Kula.
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Všichni pracovníci skupiny, kteří pracují s dětmi buď celoročně nebo
pouze v rámci táborů mají patřičnou kvalifikaci s práci s dětmi. Již několik
let školíme své pracovníky v systému vzdělávacích kurzů ve vzdělávacím
centru při krajské organizaci Pionýra, které vlastní akreditaci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR s celostátní působností. V letošním roce
se proškolili noví pracovníci v těchto klasifikacích.
 vedoucí dětských kolektivů /instruktor/
 vedoucí dětských kolektivů /oddílový vedoucí/
 zdravotník na zotavovací akci pro děti a mládež
Školení v akreditovaných kurzech platí pouze na 5 let, proto v vždy po
vypršení platnosti se kurz obnovuje po absolvování doškolovacího kurzu.
Pro letošní rok se doškolovali
 hlavní vedoucí zotavovací akce pro děti a mládež
 vedoucí dětského kolektivu /oddílový vedoucí/

Počet členů

Členská základna v roce 2009
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Pro svou činnost skupina využívá již zmíněnou klubovnu, ale i turistickou
základnu v Heralticích. Turistická základna slouží nejenom členům oddílu,
k víkendovým výpravám nebo sportovnímu soustředění. Je také využívána
ostatními dětskými organizacemi ke sportovním, turistickým, zábavným
akcím a letním dětským táborům. Základna v letních měsících pojme 40
táborníků, kteří jsou ubytovaní ve dvaceti podsadových stanech.
Vedení pionýrské skupiny sestává ze 7 členů. Mimo statutárního
zástupce, kterým je Michal Nejedlý jsou ve vedení Vladimír Čermák, Lenka
Račáková, Dana Jeřábková , Martina Tůmová – hospodář PS, Lucie Píšová
– revizor PS.
Skupina je samostatným
právním subjektem, který
disponuje majetkem. Největším
podílem na tomto majetku má
již zmiňovaná turistická
základna v Heralticích. Po
rekonstrukci letní kuchyně
v předešlých letech došlo letos
i na jídelnu (pergolu), která
byla z hygienických důvodů
uzavřena ze tří stran
obložením. Došlo i na renovaci
sezóního skladiště stanových podsad umístěného za letní kuchyní. Opravám
se nevyhla ani zděná chata, která přes méně využívané zimní měsíce dostala
nový oděv, v podobě barevné výmalby vnitřních prostor s renovací
sociálního zařízení v podkroví chaty.
Všechny tyto realizace a úpravy jsou financovány
z Fondu Vysočina a z pronájmu táborové základny,
jak v letních, tak i v zimních měsících. Zlepšují tak
provozování základny. A z části pokrývají výdaje
na opravy způsobené užíváním základny.

AKCE POŘÁDANÉ PS ZA ROK 2009
I přes celou řadu ostatních aktivit je pro skupinu
zásadní celoroční činnost s dětmi v rámci pravidelných
oddílových schůzek buď v klubovně oddílu nebo v místní tělocvičně.
Tyto schůzky jsou doprovázeny pravidelnými výlety do Vodního ráje
Jihlava, víkendovými výpravami na TZ Heraltice spojenými se
soustředěním sportovního oddílu
nebo pobyty turistického oddílu
v rámci celooddílové hry. Díky
vybavenosti TZ jsou tyto pobyty
zpříjemněny možností využití
sauny nebo stolního tenisu.
Mezi každoroční akce
sportovního oddílu patří turnaje
různých sportů (stolní tenis,
florbal, přehazovaná, sálová
kopaná, apod.). V rámci
sportovního seriálu Okříšský univerzál se naše PS podílí na přípravě a

realizaci v dětské kategorii. Díky
možnosti pořádání turnajů v rámci
florbalu, hostí sportovní oddíl
ostatní týmy z ligy.
Turistický oddíl se zabývá v rámci
své činnosti spíše výlety do okolí,
osvojení si základních turistických a
táborových znalosti. Jako jsou např.
turistické značky, uzlování, správná
manipulace s ohněm a druhy ohňů,
práce s mapou a buzolou, poznávání
rostlin, zvířat a jejich stop, atd. Tyto
znalosti pak děti zúročí přinejmenším na letních táborech. Každý rok se
turistický oddíl ponoří do jiné celooddílové hry, pro rok 2009 to byla
Expedice Himalája. Děti se díky poutavému příběhu dostaly do nehostinné
krajiny plné sněhu, pod nejvyšší vrchol Mount Everest.

HORY 2009
K jedné z nejdůležitějších akcí pořádaných naší skupinou
neodmyslitelně patří
zimní tábor. Je pořádán,
jak pro organizované,
tak i neorganizované
děti, které chtějí strávit
jarní prázdniny na
zasněžených
sjezdovkách. Již řadu
let využíváme
ubytování v horském
lyžařském středisku
Petříkov v Jeseníkách.
Z důvodu delšího
pobytu na horách využíváme víkendové ubytování v Lipové lázni v kempu
Bobrovník. A od neděle do pátku trávíme zbytek týdne v Petříkově.
Převážnou dobu tábora trávíme na svahu. Nechybí však ani hry na sněhu či
v chatě a zábavné večery s kytarou. Stejně jako na správném „lyžáku“ ani
zde se nezapomíná na slalomové závody, kdy si účastníci mohou změřit
svoje síly. Nejlepší závodníci si pak odnášejí diplom a sladké ocenění.

KVĚTINOVÝ DEN
Do programu Den proti rakovině
vstoupil Pionýr již před 4 lety. Jako ostatní
skupiny se této akce účastníme i my od
samého začátku. Jsme velmi rádi za tak
vstřícný ohlas nejen v naší obci. V roce
2009 jsme sestavili opět 5 týmů vždy
s dospělou osobou, kteří se pohybovali na

celém okrese Třebíč. Skupinky nabízeli symbolické kvítky měsíčku
lékařského v Okříškách, Třebíči, Jaroměřicích nad Rokytnou, Náměšti nad
Oslavou a Moravských Budějovicích. Celkem se vybralo přes 24 tisíc
korun. Veškeré peníze jsou ve vacích spočítány v pobočkách banky ČSOB a
odeslány na konto Nadace Boj proti rakovině do Prahy.

LETNÍ TÁBOR
RADENICE
Letní tábor je snad
nejoblíbenější akcí dětí, které
se těší na prázdninové
dobrodružství. I když naše
skupina má vlastní táborovou
základnu přenechává ji
ostatním organizacím. Sami
pak vyrážíme pokaždé na jinou
základnu a tím tak poznáváme
krásy naší země. V letošním
roce jsme zůstali věrní kraji Vysočina a vyrazili jsme na táborovou základnu
Radenice blízko Křižanova. Tábor se uskutečnil na začátku srpna a nesl se
v duchu bojovných Vikingů. Celotáborová hra se jmenovala „Kámen
Trollů“. Celkem se tábora
zúčastnilo 32 dětí a 8 dospělých.
Děti byly rozděleny do čtyř
vesnic s názvy Orkar, Snekar,
Wolfgar, Drakar. Tyto vesnice
pak mezi sebou bojovaly o
posvátný kámen Trollů a sním
spojený poklad nedozírné
hodnoty. Nejlepšími obyvateli
vesnice se nakonec ukázali
osadníci z Wolfgaru, kteří
dokázali získat Kámen Trollů a tím i poklad. V rámci
poznávání okolí jsme v průběhu tábora podnikli dva
třídenní výlety. Navštívili jsme hrad Pernštejn, Šiklův
mlýn, Draxmoor v Dolní Rožínce, Zelenou horu
nedaleko Žďáru nad Sázavou a prošli nejhezčí oblasti
Žďárských vrchů. Při hrách jsme poznali krásnou
přírodu kolem tábora i z vrcholků skal, které jsme pak slaňovali.

PRAGUE GAMES 2009, HUMMEL OPEN GAMES 2009
I když v letošním roce
florbalový oddíl nevyrazil na
žádný letní tábor. Členové si
tento nedostatek vynahradili na
akcích pořádaných v největších
městech Čech a Moravy. A to
v Praze a Brně.Tyto akce byly

pořádány výhradně pro hráče florbalu s bohatým doprovodným programem.
Zde si mohli soutěžící poměřit své síly s ostatními týmy aniž by byly
výsledky započítávány do průběžného pořadí v lize.

SAFARI
Jako školní rok tak i turistický oddíl zahajuje svoji činnost v září.
Zahájení nového roku již po několik let startuje lesní hra
Safari spojená i s náborem nových členů nebo pouze
s příjemně stráveným odpolednem v přírodě. Les se na
jedno odpoledne stává
africkým národním parkem
plným slonů, žiraf, zeber, atd. Jako
v každém takovém parku najdeme lovce
s povolením, pytláky a správce parku, kteří
na vše dohlížejí. Děti jsou rozděleny na dvě
skupiny lovce a pytláky a mají jediný úkol
nalovit co nejvíce zvěře a utržit za ní co
nejvíce peněz. Nejlepší lovci a pytláci jsou
pak odměněny věcnou cenou a diplomem.

SEDMIKVÍTEK 2009
Ve dnech 13. – 15.listopadu pořádala
PS Kamarádi cest Okříšky tradiční dětskou
soutěž Sedmikvítek. Okříšská sokolovna se
zaplnila dětmi, které se účastnily osmého
ročníku této soutěže. Své výkony předvedly
děti z kraje Vysočina v pěti oborech – tanec,
hudba a dětská porta,“výtvarné a rukodělné“
činnosti a nově fotografická soutěž.Celá
akce byla zahájena v páteční odpoledne
soutěží v oboru hudba.Po zakončení soutěže
byla slavnostně zahájena výstava výtvarných a rukodělných prací a
fotografií. Zakončením prvního soutěžního dne byl slavnostní ohňostroj.
Odborná porota měla plné ruce práce při vyhodnocování nejlepších zpěváků
a hudebníků.
V sobotu ožila sokolovna již dopoledne, kdy probíhaly
prostorové zkoušky tanečníků. Soutěž byla zahájena odpoledne tradiční
znělkou, která provází
Sedmikvítek od roku
2001. Náročný den
zakončila dětská
diskotéka, na které si
zatančili děti i dospělí
a opět nastala chvíle
pro odbornou porotu.
Na nedělní odpoledne
se soutěžící

Sedmikvítku nejvíce těšili. Na galakoncertu se předvedli nejlepší z nich.
V průběhu odpoledne byli vyhlášeni vítězové všech soutěžních oborů.
Porotci i hosté se shodli na tom, že úroveň vystoupení každoročně stoupá.
Definitivní tečkou za třídenním
maratónem bylo promítání dětského filmu „Doba Ledová 3:Úsvit
dinosaurů“. Letošní soutěže se zúčastnilo asi
500 tanečníků, 150 výtvarných a
rukodělných prací, 60 fotografií, 34
zpěváků a zpěvaček a 1 country
skupina. Jejich výkony a výstavu si
prohlédlo téměř 600 diváků.
Tuto přehlídku podpořili finančními
prostředky sponzoři, Městys Okříšky
a kraj Vysočina. Velké poděkování
patří i členům Kamarádů cest a všem
ostatním, kteří se organizačně na této
akci podíleli. Za veškerou pomoc
velice děkujeme a těšíme se na 9.
ročník Sedmikvítku.

VÁNOČNÍ VÝŠLAP
Vánoce jsou svátky klidu a míru a nejen to, ale také štědrosti a
dárků. Proto již několik let naše skupina nezapomíná ani na zvěř v lese a
ptactvo. Na Štědrý den ráno se vždy sejde početná skupina. Každý
z účastníků má větší či menší nadílku pro zvířata, kterou nechá pod stromem
u kterého pak zazní i koledy a přání všeho nejlepšího.

PODĚKOVÁNÍ
Poděkovat bychom chtěli především všem, kteří nás podporují a
pomáhají nám. Samozřejmě také všem rodičům, dlouholetým členům, kteří
v nás mají důvěru. Velice si vážíme finanční pomoci a spolupráce
s Městysem Okříšky a obecním zastupitelstvem,
sponzorům, Fondu Vysočina za podporu grantů,
které jsme v tomto roce získaly. Oceňujeme
spolupráci se Základní školou Okříšky a ostatními
spolky v obci.

