
 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA ROK 2018 

 
 

Členská schůze konaná dne 9. 2. 2018 byla usnášení schopná, v počtu 18 členů a 6 členů omluveno. 

Program schůze: uvítání předsedkyní spolku, prezenční listina podpisy, schválení programu schůze, schválení 

rozpočtu, zpráva o hospodaření spolku, přijetí nových členů do spolku, výběr členských příspěvků 100,- Kč na 

rok 2018, zhodnocení akcí za rok 2017, naplánování nových akcí na rok 2018 a jejich organizace, aktualizace 

webových stránek, úkoly s naší činností související, diskuze a ostatní, závěr a ukončení schůze. 

 

 

Velikonoční putování po Brdech konané dne od 30.3 do 1. 4. 2018. Startovalo se na dětském hřišti na 

Větrníku. Všichni účastníci získali mapku s vyznačenou trasou a instrukce potřebné k cestě. Cesta z Větrníku 

vedla přes Vlašku k lesu pod vrcholem Obora, kde se trasa napojovala na zelenou turistickou značku. Cesta 

dále pokračovala až k rozcestí Pod Stožcem, kde se odbočilo doleva k Císařské louce. Učili jsme se orientaci 

v přírodě a čtení z mapy. Na stanovišti na Císařské louce si děti, ale i dospělí vyzkoušeli zálesácké dovednosti, 

či kotlíkové vaření. Jejich úkolem bylo: zakládání ohniště, rozdělávání ohně sirkami nebo škrtadlem, příprava 

dřeva na oheň, vaření v kotlíku a opékání vuřtů. Krátký úsek nízkým lesem byl značen fáborky. Cesta vedla ke 

studánce, kterou nám účastníci pomohli vyčistit. Věnovali jsme se povídání o studánkách a vodě v přírodě, 

nenáročné manuální činnosti a učili jsme se pracovat v kolektivu. Putování pokračovalo dále po neznačené 

cestě. Až k cíli, kde si účastníci vybojovali sladkou odměnu a byli vyznamenáni za splněné úkoly: hledání 

Velikonočních vajíček. Později jsme předali vzpomínkové listu a sladké odměny, rozloučili se s těmi, kteří 

nezůstávali spát v lese. Zbytek skupiny se rozhodl pro kouzelný oheň, kytary, zpěv a spaní pod hvězdami. 

Ranní rozcvička byla k zapamatování a odměnou se stala snídaně na vidličku. V dopoledních hodinách jsme 

dočistili studánku a chystali se na cestu domů. Nastalo rozloučení a zhodnocení akce, předali jsme si 

vzpomínkového listu a sladké odměny nechyběly.  

 

 

První táborová schůzka konaná dne 30. 4. 2018. Bylo potřeba vybrat téma celotáborové etapové hry a 

zorganizovat chod LDT od A až do Z. Zajištění personálního chodu tábora a pedagogického dozoru. Oznámení 

termínu, stanovení počtu oddílu, částečná příprava her. Rozdělení úkolů do další schůzky. 

 

 

Pálení čarodějnic a vítání jara konané 30. 4. 2018 na magické zahradě na Rybníkách. Sešli jsme se 

v hojném počtu a hned každý přiložil ruku k dílu, nejdříve se připravilo dříve a postavila hranice. Ti více 

zkušení se pustili do výroby krásné čarodějnice, která byla v pravý čas upálena na hranici, vše zlé čarovné 

odešlo s ní, mohli jsme se věnovat soutěžím, zpěvu, tanci, opékání vuřtů a svlažení hrdel. Vítali jsme jaro do 

ranních hodin, děti usínaly dříve, unaveni soutěžemi a malinovou limonádou. 

 

 

Dobříšský sportovec konaný dne 19. 5. 2018. S Dobříšskými májovými slavnosti jsou spojeny nejen 

kolotoče, koncerty, ale i tato tradiční akce. Soutěž pro malé i velké, které se každoročně pořádají v Husově 

parčíku. S dětmi i jejich rodiči jsme si užili spousty legrace při různých dovednostních soutěžích jako je 

Kimova hra, sázení a sklízení, pavučina, člunkový běh, rovnováha, krátký krok, skládačky a hádanky, hod do 

obruče, ručkování a u dětí hodně oblíbení hašení za doprovodu SDH, to vše zdravě rozvíjí pohybové, smyslové 

i orientační dovednosti. Za splnění všech úkolů byly nejen děti, ale i rodiče odměněny krásnými dárky, které 

mohou využít opakovaně např. skákací guma, puzzle, hlavolamy a spousta dalších věcí. 

 



Druhá táborová schůzka konaná dne 21. 6. 2018. Organizace celotáborové etapové hry a organizace 

chodu LDT od A až do Z. Rozdělení oddílů, zajištění zdravotníka, technické čety, zajištění programu např. 

fotograf, ukázka činnosti SDH, vězeňská služba – práce a výcvik se psy, koupání, disco, noční hra atd. 

Zajištění pojízdného vozidla. Kontrola diplomů, jmenovek na stany, označení oddílů, noční hlídky, nástěnky, 

plakáty, znak na bránu, zpěvníky, táborové peníze aj. Zajištění objednávek – závoz pečiva, autobus. Kontrola 

zdravotní způsobilosti vedoucí, seznamy vedení, dětí aj. Veškerá zdravotní a táborová dokumentace např. 

rámcový a týdenní plán, denní rozkazy, denní docházka atd. Ohlášky na obec, HZS, hygienu, ochrana krajiny, 

město Příbram aj.  

 

Putování po řece – Berounka a její okolí konaná od 30. 6 do 7. 7. 2018. Berounka je významná česká 

řeka v západní části republiky a největší levostranným přítokem Vltavy. Vzniká v Plzni soutokem Mže a 

Radbuzy, je dlouhá 139,1 km, s nejdelší zdrojnicí 252 km. Povodí má rozlohu 8 855,47 km², z čehož se 35,96 

km² nachází na území Bavorska. Letos jsme se vydali za dobrodružstvím po Staré řece. Spousty z nás jsme 

trempy, naše srdce nás táhne do lesa a k vodě, tam se cítíme nejlépe - daleko od měst a všedních problémů. 

Proto jsme i letos vyrazili na kánoích, peřejemi a klidnou vodou. Berounka, nebo jak říkají trempové Stará 

řeka, má krásné okolí, kde se nachází mnoho naučných míst, která jsme cestou navštívili. Spali jsme pod širáky 

či stany, hráli jsme naše oblíbené i méně známé písně u táboráku. Každý z nás si vyzkoušel nové hry jak vodní, 

tak i na souši. Každý rok očekáváme příjemné prožité chvilky na této akci.  

 Letní dětský tábor konaný od 4. 8 do 11. 8.2018. Tábor se nalézá v blízkosti obce Rožmitál pod 

Třemšínem, 39 km od Dobříše a 83 km od Prahy, v Jižních Brdech v srdci třemšínských lesů. Poloha tábora 

umožňuje celodenní pobyt v přírodě s  nedalekým koupáním. Děti spí ve stanech s podsadami po dvou. Styl 

tábora byl zaměřen na téma „VIKINGOVÉ – VZHŮRU DO VALHALY“. Byl to týden plný dětského smíchu, 

občasného vzlykání, her a zábavy. Termín nám opět vyšel na horký srpnový týden. Počasí přálo ve všech 

směrech, sluníčka jsme si užili až, až. Koupat jsme se byli skoro každý den, a když jsme se zrovna nekoupali, 

přijeli nás zchladit hasiči. Celý týden jsme si všichni parádně užili a už nyní se těšíme na další ročník. 

 

Opičí dráha konaná dne 15. 9. 2018. Dráhu si děti mohly vyzkoušet na hřišti u kina, prostředí k tomu 

jen vybízí. Dráha je zaměřena na všestrannost, sílu, rychlost, obratnost, vytrvalost i bystrost. Na této akci 

zpravidla zaučujeme a hodně zapojujeme naše praktikanty nebo nové vedoucí, je to akce, kde si 

vedoucí/praktikanti vyzkouší své komunikační a organizační schopnosti, protože musí dětem připravit 

sportovní a dovednostní hry, kdy se počítá s účastí dětí různých věkových kategorií. Soutěže vybízí k 

nejlepším sportovním výkonům, protože pro každého je nachystaná praktická i sladká odměna.  

 

Podzimní putování konané od 23.11 do 25. 11. 2018. V tento termín jsme se rozhodli spojit zábavu se 

vzděláním. Jedním ze základních cílů našeho spolku je budovat u dětí pozitivní vztah k přírodě. Věříme, že ji 

pak budou mít rádi minimálně tak, jako všichni členové a proto i každý rok vyrážíme do míst, kde se koná 

LDT, je to v Jižních Brdech v srdci třemšínských lesů Pro nás je to ideální situace pro ukončení spolkové 

sezony, nalézání nových míst v okolí a především je to možnost, předat opět něco z našich zkušeností dalším 

kamarádům.  Letos jsme zvolili naučnou stezku U drtiče – Bílá Skála. Prošli jsme úseky pod vrcholem 

Štěrbina, poseděli jsme v krytém sezení, objevili jsme šestiboký altán, ptačí budky, rozcestníky. Cestu nám 

ukazovaly informační tabule, odměnou pro nás byl krásný výhled na Rožmitál pod Třemšínem. Večer jsme si u 

krbu zazpívali a uvařili si společnou večeři. Užili jsme si prima víkend.  

 

Vánoční setkání s hudbou a pěvecká soutěž konané dne 21. 12. 2018. Čekání na Ježíška si krátíme 

čas hezky po česku. Rádi se scházíme, protože si můžeme společně zazpívat, rozdat si dárečky a popovídat si s 

kamarády, které jsme třeba od léta neviděli. Scházíme se většinou všichni a vždy si to náramně užijeme. Letos 

jsme řídili heslem ,,Co Čech to muzikant“. 


