
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A ZHODNOCENÍ AKCÍ ZA ROK 2022
Členská schůze konaná dne 24.02.2022 byla usnášení schopná, v počtu 21 členů a 11 členů omluveno, 2 hosté.

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

rozpočtu spolku, zpráva o hospodaření spolku, přijetí nových členů do spolku, výběr členských příspěvků ve výši

200,- Kč a 100,- Kč na rok 2022, zhodnocení akcí za rok 2021, naplánování nových akcí na rok 2022 a jejich

organizace, aktualizace webových stránek, úkoly s naší činností související, diskuze a ostatní, závěr a ukončení

schůze.

Zelený čtvrtek a pletení pomlázek konané 14.04.2022. Při koledování se neobejdeme bez pomlázky, proto jsme

se rozhodli dodržovat tradici a naučit se uplést si vlastní z vrbového proutí. Z důvodu v návaznosti onemocnění

COVID – 19 nebylo možné tuto akci uskutečnit.
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Pálení čarodějnic a vítání jara konané 30. 4. 2022 na čarovné zahradě U Mlejnka. 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. Pletli jsme věnečky z květin. Vítali jsme jaro do ranních

hodin, děti usínaly dříve, unaveni soutěžemi a létáním na koštěti.

První táborová schůzka konaná dne 30.04.2022. Upřesnit si 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.

Dobříšský sportovec konaný dne 21.05.2022 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, skládání slov,

koňský slalom, slackllin, vodní střelba, pavučina, hod na cíl, překážková dráha, skládačky a hádanky a u dětí

hodně oblíbení hašení nebo stříkání hadicí na terč 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, létající talíře a spousta dalších věcí.

Druhá táborová schůzka konaná dne 23.06.2022. Organizace celotáborové etapové hry a organizace celého

chodu letního dětského tábora. 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 Lužice a její okolí konaná od 02.07 do 10.07.2022. Lužnice, která protéká Jihočeským krajem,

je velice rozmanitá. Naše plavba začínala v Suchdole nad Lužnicí a končila ve Veselí nad Lužnicí. Na horním toku

je jeden meandr za druhým, velice úzké koryto a spousta písčitých plážiček. Pod Majdalenou se Lužnice rozděluje



na Novou a Starou řeku. Lužnice je velice proměnlivá, jak rychlostí toku, tak velikostí koryta. Z důvodu málého

zájmu se akce v tomto termínu nekonala a odložila se na rok 2023.
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Letní dětský tábor konaný od 31.07 do 13.08.2022. 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 PUTOVÁNÍ PO STŘEDOZEMÍ. Během čtrnácti dnů se děti naučily různým dovednostem,

mrštnosti a obratnosti a komunikaci v týmech. Každý oddíl musel prokázat i svoji soběstačnost, v plnění

jednotlivých úkolů.

Jako každý rok během tábora byla uspořádána velká soutěž ve zručnostech. Každý úkol byl uzpůsoben tak, aby ho

zvládli i ti nejmenší účastníci naší výpravy, popřípadě aby vše zvládli s pomocí svých starších kamarádů.

Uskutečňovaly jsme výlety za kulturou, koupáním apod. Podle povětrnostních podmínek byl měněn program. Hry

z CEHU se dají uskutečnit i mimo území tábora. Děti si vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, luku, hod na cíl, opičí

dráha. Odehrály se cehové hry s názvem: Velká rada, dveře Durina, bludiště, hon na skřety, Fangorn, Endoras,

bitva o Helmův žleb, porážka Sarumana, Mrtvé močály, Odula, uvěznění Froda, bitva o Minas Tirith aj..

Během celých 14 dnů děti vydělávaly táborové peníze nejen za úklid, ale i za plnění úkolů. Za táborové peníze si

nakupovaly v táborovém obchůdku různé pamlsky, suvenýry. K dispozici byly pro děti připraveny pohlednice

s tematikou CEHU.
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Zálesácké zdatnosti konané dne 25.09.2022 u Anglického parku a okolí Dobříše. Rozhodli jsme se akci

zopakovat a uskutečnit ji na území Dobříše, na začátku roku nebylo možné tuto akci uskutečnit z důvodu COVID

19, pak zasáhla příroda a povětrnostné podmínky zabránily vstup do parku.

Rodiče, děti a další účastníci získali mapu s trasou a kartičku zálesáka. Čekala je hodinová chůze terénem, kde

bylo připraveno několik stanovišť s úkoly. Na stanovištích si děti, ale i dospělí vyzkoušeli zálesácké dovednosti.

Poznávali zvířata, stromy, hvězdné nebe, dravce, rostliny, vázali uzle, zatloukání hřebíky, dozvěděli se důležité

informace ze zdravovědy. Samozřejmě nechyběl ani pohyb, tolik oblíbené lanové překážky či slalom nebo štafeta.

Svými výkony se dostali až k cíli, kde si účastníci vybrali sladkou odměnu a byli pochváleni za splněné úkoly.

Později jsme předali upomínkové listu a drobné ceny.
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Opičí dráha konaná dne 17.09.2022. 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. Tato akce se nekonala z

důvodu velice nepříznivé a děštivého odpoledne.
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Sousedská setkání konaná dne 17.09.2022. Byl zájem sdílet veřejný prostor s občany, kteří se chtěli seznámit

s činností spolku. Za to jsme je chtěli pohostit dobrou kávou, výborným čajem a nezapomenutelnými pečenými

dobrotami, které jsme napekli, ale tato akce se nekonala z důvodu velice nepříznivé a děštivého odpoledne.
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Podzimní putování konané od 28.10 do 30.10.2022. Chata v Železné Rudě na Šumavě. 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 členi, proto i každý rok vyrážíme do míst

nepoznaných. Vypravili jsme se k každý den k jednomu jezeru. Černé jezero je rozlohou největší na Šumavě.

Plocha hladiny je 18,93 ha, hloubka 40,6 m (největší hloubka jezera na naší straně Šumavy) a leží ve výšce 1008

m n. m. Vzdálenost od hráze k Jezerní stěně je 800 m. Své jméno dostalo od zdánlivě černé barvy vody jezera,

vznikající odrazem okolních hustých lesů. Nad jezerem se zvedá 330 m vysoká skalní stěna Jezerní hory (1343 m).

Jezero leží na jižním svahu Jezerní hory ve výšce 1030 m n. m., jeho plocha činí 10,3 ha a největší hloubka je 36,7

m. Čertovo jezero je napájeno dvěma malými potoky a vytéká z něj Jezerní potok, který patří do povodí řeky Řezné

v Bavorsku a tím patří k černomořskému úmoří. O odtoku z jezera se povídá, že "pulsuje", jedná se o jev, jež je

způsobený větry. Podle lidových báchorek je zde utopen ďábel s kamem na ocase uvázaným od dívky, kterou chtěl

stáhnout do pekla. Při tom vyryl dolinu ve kterém je jezero. Dodnes se prnem na ocese uý z jezera vynořují

podivné postavy a skřeti, při těchto povídkách dětem i nám cesta rychle utíkala.
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Vánoční setkání s hudbou a pěvecká soutěž konané dne 17.12.2022. 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.
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