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Výroční zpráva oddílu Penguins
1 Úvod
Oddíl Penguins je součástí zapsaného spolku dětí a mládeže Klub Pathfinder, který je křesťanskou
organizací skautského typu původem z USA, která v České republice od 7. dubna 1995 navazuje na
předchozí činnost v rámci Junáka, A-TOM nebo YMCA a která je součástí celosvětové organizace The
Pathfinder Club. Cílem činnosti spolku je snaha podpořit rozvoj osobnosti mladých lidí, a to jak v oblasti
fyzické, tak i duchovní a mravní s důrazem na vytváření pozitivního vztahu k přírodě, společnosti i
jednotlivým lidem v duchu křesťanských zásad.
V roce 2017 měla organizace 81 oddílů s 2535 registrovanými členy. V roce 2018 vzrostl počet oddílů na 82,
ale počet členů klesl 2507. Náš pražský oddíl Penguins měl v roce 2017 135 členů a v roce 2018 124 členů.
Sídlo oddílu je na adrese Peroutkova 57, Praha 5 v prostorách Sboru CASD Praha Smíchov. Oddíl Penguins
má za sebou již přes 20 let své existence a během této doby oddílem prošlo mnoho dětí i vedoucích, kteří
na oddíl vzpomínají v dobrém. V této zprávě bychom Vás chtěli seznámit s naší činností v minulém roce.

2 Pravidelná oddílová činnost – schůzky
Děti z našeho oddílu se schází každé úterý na družinových schůzkách (Kolibříci a Starší Penguins). Schůzky
trvají od 17:15 do 18:45 hodin a v každé družině se schází 6 až 10 dětí.
Na vedení družin se v průběhu celého roku podílí širší tým vedoucích. V čele družiny Kolibříků stojí Johanka
Hrachovcová, Filip Hrdinka, Marek Hrdinka a další ochotní vedoucí. Ve vedení družiny Starších Penguins
stojí Honza Bezděkovský spolu s dalšími pomocníky. Od září 2016 tým vedoucích rozšířil kazatel Josef
Dvořák, který se stará o duchovní náplň schůzek.

3 Další aktivity
Minulý rok jsme realizovali 2 tábory, mnoho víkendových akcí a bezpočet družinových schůzek. Našich
aktivit se přes rok účastnilo více než 50 různých dětí a 30 členů organizačního týmu. V roce 2018 jsme
provozovali kromě fungujícího webu i oddílový Facebookový profil a profil na Instagramu. V dalších
odstavcích se budeme věnovat jednotlivým oblastem naší činnosti.
Naše dva tábory proběhly na tábořišti Raspenava v Jizerských horách. První tábor byl pro 45 účastníků,
druhý byl pro 25 účastníků. Ten první s názvem „Po stopách svatého grálu“ se nesl, jak už název napovídá,
ve znamení hledání tajemného pokladu. Na Táboře ZS Speciál, který byl určen pro starší děti, si jeho
účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to bylo v minulosti v době Robina Hooda.
Kromě tradičních akcí typu předtáborová a potáborová akce, které měly návaznost na letní tábor, proběhly
v loňském roce ještě tradiční akce jako je 12 klíčů, Robinzonáda, Múzička a nově realizovaná Drakiáda. Spolu
s vedoucími jsme se účastnili také speciálů a výročního setkání.

4 Přehled plánovaných akcí na rok 2019
Právě dokončujeme registrace členů našeho oddílu a můžeme potvrdit, že nás je letos neuvěřitelných 125!
Moc děkujeme za podporu, kterou nebereme na lehkou váhu.
Co nás čeká v roce 2019? Klubovnu už máme opravenou a zařízenou a díky darům a dotacím od našeho
sboru, MŠMT a Magistrátu hl. města Prahy můžeme naše akce i nadále nabízet za dostupnou cenu (schůzky
zdarma, víkendovky za 200-250 Kč a tábory za 1 500,- Kč na týden). Díky finanční podpoře můžeme dále
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rozšiřovat oddílový materiál, který kromě stanů čítá i různé sportovní potřeby, nářadí, materiál na
rukodělné aktivity nebo pomůcky na spousty her.
V roce 2019 se staráme o chod dvou družin, které se schází každé úterý v prostorách našeho sboru. Mimo
to se plánujeme účastnit vlastních nebo oblastních či sdružeňových akcí. Určitě nezapomeňme na
Robinzonádu, předtáborovku, potáborovku, Múzičku či Drakiádu. Kromě letního tábora, který je již
"klasikou", nás letos čeká i účast na evropském Camporee, které se letos koná v Portugalsku.
Za velké plus považujeme to, že jsme díky členství v České radě dětí a mládeže pojištění - a to úrazově i
odpovědnostně.
Během roku se dozvíme, zda a jak nás Magistrát hl. města Prahy finančně podpoří, což se projeví zejména
na investicích do materiálu a zázemí. Také bychom se rádi zapojili do dotačního programu tzv. šablon pro
NNO v rámci OP VVV. Od toho si slibujeme zvýšení kvality námi nabízených programů.
A co tedy plánujeme v letošním roce?
Pravidelné oddílové schůzky
•
•

Družina Kolibříci (mladší)
Družina PS (starší)

každé úterý, 17:15 – 18:45
každé druhé úterý, 17:15 – 18:45

Akce oddílu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

22. - 24. února 2019
2. března 2019
6. - 7. dubna 2019
10. - 12. května 2019
14. – 16. června 2019
30. června – 7. července 2019
24. července – 4. srpna 2019
5. – 8. září 2019
20. – 22. září 2019
25. – 29. září 2019
18. - 20. října 2019
říjen/listopad 2019
říjen/listopad 2019
2. listopadu 2019
3. listopadu 2019
17. listopadu 2019
6. – 8. prosince 2019

Rádcovský speciál ČS KP (rádci)
Zlatá kostka (děti 6 až 15 let)
12 klíčů (děti 6 až 15 let)
Robinzonáda (děti 6 až 15 let)
Předtáborové setkání (děti 6 až 15 let)
Tábor ZS (děti 6 až 15 let) - ZMĚNA TERMÍNU!
Camporee EUD Portugalsko (děti 10 až 15 let)
Zdravotnický kurz (vedoucí)
Potáborové setkání (děti 6 až 15 let)
Vůdcovský speciál ČS KP (vedoucí)
Lesní škola (vedoucí)
Akce mladší
Akce starší
Múzička (děti 6 až 15 let + rodiče)
Drakiáda (děti 6 až 15 let + rodiče)
Stezka písmáků – finále (děti 6 až 15 let + rodiče)
Výroční setkání ČS KP (vedoucí + rádci)

5 Závěr
Jsme moc vděční Bohu za všechny vedoucí a další pomocníky, díky kterým můžou probíhat všechny aktivity
našeho oddílu. Jde o hodiny dobrovolnické práce rádců, vůdců, kuchařů, zásobovačů, zdravotníků a dalších
osob, které se zapojují do naší činnosti. Rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich dosavadní i
budoucí činnost. Stejně tak bychom chtěli poděkovat Sboru CASD Praha Smíchov za dlouhodobou finanční
i materiální podporu naší činnosti. Bez této pomoci by byla naše práce o dost složitější.
Za vedení oddílu Jakub Fraj, Honza Bezděkovský a Sam Dolejš
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