Výroční zpráva
o činnosti za rok 2010
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1. Základní údaje o sdružení
Název organizace

Občanské sdružení Salamandr

adresa
IČ
bankovní spojení

Prokopská 334 Příbram VI
66326061
523430309/0800 ČS Příbram

telefon
e-mail
adresa internetové stránky

723 143 531
o.s.salamandr@seznam.cz
http://salamandr.wgz.cz

právní forma

občanské sdružení
předseda sdružení : Mgr. Monika Průchová
členové : Mgr. Olga Straková
Věra Krásná
Karel Novák
Mgr. Magdaléna Nesvadbová
sekretář sdružení : Jaroslav Straka

představenstvo

přehled hlavní činnosti

Náplní našeho sdružení je práce s organizovanými i
neorganizovanými dětmi a mládeží v Příbrami a okolí
s cílem přispět ke kvalitnímu a zajímavému využití
volného času.
Jádro dobrovolných pracovníků sdružení tvoří zkušení
vedoucí z letních táborů, pedagogové z příbramských škol
a další spolupracovníci z řad odborníků na různé druhy
zájmových činností pro děti a mládež.
V průběhu roku sdružení organizuje činnost a aktivity
pro děti z regionu Příbram. Dospělí členové se aktivně
podílí na různých společenských a kulturních akcích ve
městě.
Připravujeme vícedenní pobytové akce s programem
v době jarních a podzimních prázdnin a v průběhu
hlavních prázdnin je o. s. Salamandr organizátorem
a realizátorem letních táborů na Křivoklátsku.
Každoročně se na našich standardních a putovních
táborech účastní téměř 200 dětí z celé ČR.

Akce uskutečněné v roce 2010

-

krátkodobé pobyty
jednodenní a víkendové akce
prázdninové pobyty
vzdělávání vedoucích
akce pro členy
prezentace sdružení na veřejnosti
účast na akcích, které pořádají jiné organizace
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2. Akce sdružení pořádané v roce 2010
2.1.

Jednodenní akce

Typ akce

místo

Plavení dravé zvěře
6.února

Beroun

První jarní den s
dětmi aneb Cesta
pohádkami
27. března

lesopark
Příbram

Expedice Volmurk
1. květen

Český
Krumlov

Výlet do IQ parku

Vánoční zpívání

Koledy

Liberec

Malá
scéna
Divadla
A.
Dvořáka
Příbram
Václavské
náměstí
Příbram
Svatá
Hora

Vedoucí akce

Počet
účast.

Poznámka

Již třetí ročník tradičního
plavení divé zvěře. Tentokráte
Lukáš Krásný 5 + 3 proběhla relaxace v Aquaparku
Laguna v Berouně. Cesta do
Berouna i zpět vlakem.
Děti chodily po a plnily úkoly
Tereza
napsané v podobě pohádek.
Kutníková
Akce byla velmi podařená.
Pavel
12
Počasí nám přálo. Dětem se
Žďárský
soutěže a hry velmi líbily.
Jana Andrlová
blíže letáček v příloze
Ačkoliv to zprvu vypadalo
beznadějně (nemocná
lokomotiva), nakonec jsme se
alternativními cestami do
Lukáš Krásný 4 +1 Krumlova přeci jen dostali,
přelstili jsme hlídkující medvědy
v příkopě a dobyli hradní věž.
Nakonec jsme si prošli celou I.
prohlídkovou trasu.
22
+2

článek v příloze

Jaroslav
Straka
Monika
Průchová

70
+
10

Pěvecké odpoledne zpestřené
výtvarnými a rukodělnými
činnostmi. Program doplnilo
také vystoupení naší šermířské
skupiny Nezabuditzi,
kouzelníka Petra a
loutkoherecké skupiny Zalezlíci.
viz příloha

Jaroslav
Straka

300
+
10

Klasické předvánoční a vánoční
hraní koled na různých místech
města

Mgr. Monika
Průchová
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2.2. Krátkodobé pobyty
Typ akce

místo

Víkendový sportovní
pobyt
11. - 13.6. 2010

2.3.

Vedoucí akce

RS
Svatý
Štěpán

Mgr. Monika
Průchová

Počet
účast.

16+2

Daniel Průcha

Poznámka

Tento víkend byl náhradou za
víkend o velikonocích, kdy byl
areál v Třímanech ještě mimo
provoz a nebylo hezké počasí.
Bylo nádherné léto a sešla se
bezva parta dětí a dospěláků.
Jeli jsme opět vlakem a pěšky.
Celý víkend se nesl ve znamení
sportovních her. Večer čekal
děti táboráček s buřtíky a
samozřejmě večerní hra a druhý
večer byl taneční. Ubytování
turistického typu, což nám
sportovcům stačilo. Celý areál
byl prázdný a byl jen a jen pro
nás.
článek dětí v příloze

Prázdninové pobyty

Typ akce

místo

Vedoucí
akce

I.turnus

Nezabudice

Petra
Pánková

II.turnus

Nezabudice

Pavel
Žďárský

III.turnus

Nezabudice

Lukáš
Krásný

„Léto
s kamarády“
+ vodácký
kurz

Třímany

Monika
Průchová

Počet
účast.

48 dětí
hlavní vedoucí
4 odd.vedoucí,
4 praktikanti
a zdravotnice
30 dětí
hlavní vedoucí
3 odd.vedoucí,
2 praktikanti
a zdravotnice
16 dětí
hlavní vedoucí
2 odd.vedoucí,
a zdravotnice
42 dětí
hlavní vedoucí
4 odd.vedoucí,
vodác.instruktor
a zdravotnice

Charakteristika CTH

Lovci pokladů
blíže v příloze

Noemova archa
blíže v příloze

Pohádky
blíže v příloze

U nás v Kocourkově
blíže v příloze

Kocourkovští vodáci
blíže v příloze
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2.4 Vzdělávání vedoucích
V tomto roce jsme uspořádali ve dnech 23 – 24.5.2010 v našem táboře v Nezabudicích
školení pro vedoucí a praktikanty táborů v rámci akce – Salamandří burza nápadů.
Členové představenstva v průběhu sobotního odpoledne a dopoledne provedli postupně
proškolení :
BOZP – Jaroslav Straka
Požární řád, evakuační řád, základní požární prevence – Jaroslav Straka (Nezabudice)
- Mgr. Monika Průchová (Třímany)
Povinnosti táborových pracovníků, provozní řád základny a táborový řád, táborová legislativa –
Mgr. Monika Průchová
Základy první pomoci – Věra Krásná, Mgr. Magda Nesvadbová
V průběhu zbytku odpoledne a večera jsme si společně vyměňovali zkušenosti a zajímavé hry
a nápady…… a pak se zpívalo.
16.září. - 14.00 hod. – 16.30 hodin – seminář pro nestátní neziskové organizace - v rámci
„Programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2011 - 2015 “ – Mgr.
Monika Průchová a Jaroslav Straka

2.5 Akce pro členy
Členové našeho sdružení z řad dětí se pravidelně zúčastní všech námi pořádaných akcí.
Také se pravidelně setkávají na našich zájmových akcích a schůzkách .
Všichni členové mají přístup na pravidelná veřejná zasedání představenstva sdružení.
Jednou do roka pořádáme valnou hromadu našeho sdružení.
Další akce
• Víkendový sraz vedoucích v RS Třímany spojený se školením a úklidem a přípravou
tábora
• V průběhu roku setkání jednotlivých turnusů nad přípravou celotáborové hry
• Vánoční besídka 18.12. - na této schůzce se začaly připravovat programy na tábory
v příštím roce a uzavřel se rok.

2.6 Prezentace organizace na veřejnosti
• V měsících listopadu a prosinci jsme se připravovali na hraní pásma koled, se
kterým vystupujeme v rámci kulturního vánočního programu města Příbrami na různých akcích.
Během adventu jsme vystupovali na akcích :
- Vánoční trhy - koledy s divadélkem na ulici
- Hornické muzeum Příbram
- Výstava Betlémů
- Bazilika Sv. Hora – štědrovečerní koledy
- VÁNOCE V ZÁMEČKU - 15. 12. 2010 od 9 do 17 hodin.
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•

Další aktivity sdružení, na kterých jsme se spolupodíleli :

typ akce

místo

BURZA NÁPADŮ
alias 1. RVVZ
(regionální vzájemná
výměná zkušeností)
30. leden
Den Země
24. dubna

Bambiriáda
20. - 23.5.

Slavnostní vítání
školního roku
1. září

Slavnostní akci
"Zahájení
adventu".
25.11.

Účast za naše
sdružení

Q-klubu
AVAMET
Příbram

Mgr. Monika
Průchová

náměstí
17. listopadu
Příbram

Tereza
Kutníková
Pavel Žďárský
Jana Andrlová

Charakteristika

Tuto akci zorganizovala
Středočeská rada pro děti a mládež
(SRDM) ve spolupráci s Q-klubem
AMAVET Příbram a TOM FANTAN
Dobříš.
blíže v příloze

Nový rybník
Příbram

Jaroslav Straka
Nezabuditzi
Lukáš Krásný
Marek Krásný

Klidová zńa
Hořejší
Obory
Příbram

Jarda Straka
Tereza
Kutníková
Jana Andrlová

nám.
T. G.
Masaryka v
Příbrami

Tradiční akce pořádaná sdružením
Ochrana fauny ČR.
blíže v příloze

Dvanáctý ročník celostátní přehlídky
volnočasových aktivit. Na stánku
jsme nabídli dětem střelbu z luku,
drobné táborové hry a soutěže. Mohli
shlédnout vystoupení naší šermířské
skupiny. A prohlédnout si nabídku
našich akcí na léto.

Na této akci jsme prezentovali naši
činnost v průběhu roku – zejména
táborovou.
Tuto akci pořádalo město Příbram ve
spolupráci s Rádiem Blaník.
Jarda Straka,
Naše sdružení mělo připravenou
Tereza
činnost pro děti v době od 14:00 do
Kutníková, Pavel
18:00 hodin a mělo možnost
Žďárský, Jana
prezentovat nás na veřejnosti.
Andrlová
Děti měly možnost s námi tvořit
malované sádrové ozdobičky.
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3. Doplňující informace o činnosti sdružení v roce 2010
1. Revizní komise provedla dne 22.1. 2011 kontrolu hospodaření sdružení v roce 2010.
Přehled hospodaření je přílohou této zprávy, kopie zápisu je také přílohou a originál je
uložen v kanceláři o.s.Salamandr
2. Na valné hromadě 22.1. 2011 byla do představenstva sdružení kooptována Tereza
Kutníková. Stalo se tak na základě rezignace Karla Nováka, který je již delší dobu pracovně
mimo republiku..
4. Sekretářem a druhým statutárním zástupcem sdružení zůstává nadále Jaroslav Straka
5. K 29.9. byla podána žádost o udělení titulu Organizace uznaná MŠMT pro oblast práce s
dětmi a mládeží. Součástí této žádosti je dlouhodobý záměr činnosti na 2011-2015 s názvem
„Hrou za poznáním“
6. K 27.10. 2010 byla podána žádost o státní dotaci na MŠMT. Státní dotace byla žádána na
projekt „Letokruhy“.
7. Byla podána opět žádost na Městský úřadu v Příbrami o dotace na činnost v roce 2011.
8. 25.11. 2010 byl našemu občanskému sdružení udělen titul „Organizace uznaná MŠMT pro
oblast práce s dětmi a mládeží“. Titul je formou státní garance kvality činnosti uznané
organizace a udělení titulu je morálním oceněním činnosti NNO.
9. k 15.1.2011 byly řádně vyúčtovány veškeré dotace poskytnuté našemu sdružení
od Městského úřadu v Příbrami a k 31.1. 2011 budou řádně vyúčtovány dotace MŠMT České
republiky na činnost v roce 2010.
10. Do 31.1.2011 bude podáno daňové přiznání.
11. Pracovníci odboru pro mládež MŠMT každoročně kontrolují konání letních dětských
táborů, na jejichž organizaci je použita státní finanční dotace, kterou jim MŠMT poskytlo.
21. července 2010 proběhla tato kontrola ve stanovém táboře na tábořišti v Údolí mloků v
Nezabudicích. Průběh kontroly ukázal, že organizátoři se na tábor dobře připravili a nebyly
shledány žádné nedostatky, které by si vyžádaly nějakého zásahu či opatření. Děti byly,
podle jejich vyjádření spokojené a na táborech se jim líbilo.
12. Na I. turnus v Nezabudicích a letní tábor v Třímanech přijela kontrola z Krajské hygienické
stanice. Ani na jednom z táborů nebyly shledány žádné nedostatky, které by si
vyžádaly nějakého zásahu či opatření.

V Příbrami dne 24.1.2011

předseda sdružení
Mgr. Monika Průchová
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Příloha1

Přehled hospodaření za rok 2010
Počáteční stav k 1.1.2010

Pokladna
5 506,00,-

Účet ČS
17 168,48,-

celkem
22 675,48,-

Příjmy za období 2010
Převod z roku 2009
Příjmy za poukazy na účet ČS
Placené poukazy na tábory - pokladna
Dotace MSMT
Grant Města Příbram
Členské příspěvky, vlastní vklad
Sponzorské příspěvky
Úroky na účtu ČS
Vstupné na akcích
Příjmy celkem

22 675,48,370 391,00,130 141,00,200 000,00,20 000,00,920,00,2 500,00,62,90,1 381,00,748 071,38,-

Výdaje za období 2010
Placené služby z účtu ČS (divadlo….)
Placené služby ( ubytování, strava) na pobytech
z účtu ČS
Placené služby ( ubytování, strava) na pobytech
z pokladny
Doprava autobusy
Poštovné
Poplatky za vedení účtu ČS
Zdravotnické potřeby a léky
Jízdné za soukromá auta
Kancelářské potřeby
Pojištění sdružení
Hry, pomůcky, sportovní potřeby
Doprava dětí – vlak, autobus
Vrácené poukazy (neuskutečněné pobyty)
Odměny pracovníků
Nájemné kanceláře
Placené služby (kopírování, půjčení lodí…)
Drobné občerstvení na akcích, ceny
Výdaje celkem

2 160,00,418 700,00,79 340,00,21 000,00,2 531,00,2 626,00,3 618,00,7 832,00,2 027,00,1 593,00,14 213,00,1 799,00,3 392,00,89 500,00,18 000,00,5 439,00,4 566,00,678 336,00

sumarizace
příjmy v roce 2010
748 071,38,Zůstatek k 31.12.2010

výdaje v roce 2010
678 336,00

rozdíl
69735,38
Účet ČS : 65 152,38,Pokladna : 4 583,00,8

Příloha 2: Stručné charakteristiky některých našich akcí

1. turnus letního tábora v Nezabudicích - O poklad starého Egypta
Naše celotáborová hra se odehrávala v dobách
hledačů pokladů. Děti se učily být archeology,
hledaly poklady a snažily se nejenom najít ten
největší poklad, jaký Egypt skrývá, ale také se
rozhodly pomoci ztracené duši faraona
Mlochámona, který je požádal o svou pomoc.
Netušily však, že tím že mu pomohou, sešlou na
sebe kletbu Egypta a postihne je sedm ran
Egyptských. Děti se však s ranami, které přicházely
vypořádaly se statečností a odvahou jim vlastní.
Nepřekvapilo je, že se zbarvily všechny vody, a
dokonce i jídlo Egypta do všemožných barev,
nezaskočilo je ani, že jejich bohové (vedoucí)
zničehonic zhloupli a oni se o ně musely starat, než
přišla pomoc. Statečně utekli před povodní, která
zaplavila celý Egypt na vrch Týřov. Nezalekly se ani
vzpoury mrtvých, které společnými silami zahnaly
zpátky do podsvětí. Nezastavily je ani nemoce, které
Egypt zastihly a oni bez rukou, nohou, slepí, hluší,
němí čekaly, než i tato rána skončí. Ztratily
svobodnou vůli a prožily den, kdy musely prokázat
neuvěřitelné odhodlání a silnou vůli, když dostaly
nové kamarády - pana Bendu (bedna plná věcí) a
slečnu Emilku (kláda), kterým celý den ukazovaly
krásy okolí Údolí Mloků a mezitím plnily náročné
úkoly, které dokazovaly jejich odhodlání dojít až na
konec cesty. Dokonce se na chvíli proměnily ve
zvířata, ale zkušený pastýř je dovedl do chléva, kde
opět nalezly svou lidskou podstatu. Ovšem neměly
to však zdaleka jednoduché. Ke všemu, co se jim
dělo, se jim snažil překazit plány s nalezením
pokladu zrádný hledač pokladů Mc O'Hara, který
nejednou vykradl poklady, které jim patřily a
dokonce si dovolil ukrást jim i jejich bohy. To se ví,
že to tak děti nemohly nechat a své bohy zase
zachránily.
A na závěr, jelikož byli všichni tak stateční a
přečkaly všechny rány, které jim zrádný Egypt
připravil a vypořádaly se i se zrádným O' Harou,
mohla osvobozená duše faraona Mlochámona v
klidu spočinout a oni našly ztracený poklad Egypta.
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1. turnus letního tábora v Nezabudicích - Noemova archa
Děti měly za úkol zachránit svět před potopou. Plnily úkoly, které dostávali od Stvořitele.
Každý den malovaly jedno zvířátko a jednu rostlinu, které viděly nebo potkaly. Dávaly je do
svého herbáře. Jednou dostaly od Stvořitele za úkol vyrobit vor, na který se museli vejít i se
svými zachráněnými (namalovanými) zvířátky a rostlinami. Vor měl rozměry na šířku 2 dětské
lokty a na výšku 3 dětské lokty. Každý den dětem Stvořitel posílal zprávy jakou část mají
postavit. Samozřejmě se plnily i noční hry. Jedna byla v tom smyslu, že jim ,,barbaři,, ukradli
vory a musejí je najít a donést zpět do Noemovy vesnice (do tábora). Druhá byla nevědomky,
protože nesplnily děti úkoly od Stvořitel a on se na ně naštval. Museli jít po svíčkách ke hrobce,
která byla u hřbitova a podepsat se na papír. A poslední noční hra byla o záchraně světa, protože
přišla potopa. Vzaly vor a jejich herbáře, šli k újezdu a po Berounce poslaly vor na záchranu
světa. Tento večer se poprvé setkaly se Stvořitelem, který jim poděkoval za záchranu světa a za
poděkování dostaly postavičku člověka (,,kofoláčka,,).
Poslední zpráva od Stvořitele byla, aby na své vesnici vysadily stromy života.
Akce během tábora:
Výlet do Rakovníka spojený s bazénem, výlet jen do bazénu, protože se dětem moc líbil.
Samozřejmě byly procházky po okolí a poznávání krásy Berounky. Koupání v Berounce.
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3. turnus letního tábora v Nezabudicích - Pohádky
V období od 31.7. do 14.8. se tábor v Nezabudicích změnil na Mlokywood, plný nadějných a
talentovaných televizních amatérů. Šestnáct odvážlivců, kteří naplno prodali svůj potenciál v boji
s televizním imperiem Mr. Horrora, přestože ten uvěznil všechny pohádkové postavy a do
televizního éteru vysílal jen braky nejhorší kvality. Pro osvobození vězňů bylo nutné vyzkoušet
si práci režisérů, scénáristů, herců a hereček a ukázat celému světu, že v televizním vysílání lze
zhlédnout i kvalitní pořady, soutěže a reklamy.
Aktivity: natáčení vlastních filmových dílek, obchodování na Mlokywoodské burze,
Filmový festival s předáváním Zlatých mloků, Den přežití, chůze po Slackline, výlet do sklárny a
zámku v Nižboru atd…
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Rok na vsi aneb u nás v Kocourkově
Třímany se na 14 dní proměnily v městečko Kocourkov.
Děti už přijely do městečka, které neslo prapodivné názvy
ulic – K lesu, Mrňata, Čvachtí. A tak se hned první den na
večerním nástupu na „Číča ringu“ sešli zelené Kozíbradky,
fialoví Žbluňkvakové, tmavomodří Ušatíhopíci, červení
Brumméďové, světlomodří Myšišlápkové, hnědí
Chrochčuníci a žlutí Štěktlapkové. Na nástup dorazili
v oranžových tričkách i domácí a získali okamžitě název
Vymňoukové.
Každý den dopoledne bylo věnováno rukodělným či
výtvarným činnostem, tvorbě deníčků a sportovním
aktivitám v táboře laděným dle tradic v roce. A tak jsme
prošli Nový rok (kresba vesnice), Tři králové (batikování),
masopust (výroba masek), Mezinárodní den žen (výroba
květin z papíru), první jarní den (drhání), apríl (kresba
kocourkovského prazvířete), čarodějnice (zdravověda), 1.
máj (výroba mávátek a transparentů), den dětí (dopoledne
deskových her), dožínky (dožínkové sportovní a výtvarné hry
a savování), svatý Václav (výroba podzimních draků,
hruškošvestkojabloň), svatý Martin (Martin na bílém koni –
výtvarná práce), Vánoce (výroba dárečků a vánoční
výzdoby), Silvestr (kocourkovské slavnosti). Každé
dopoledne udělovala rada města „starostovo NIC“ (barevný
obrázek kočičky) za splněný úkol. Pokud byl některý občan
hodně aktivní, tak mohl získat „starostův BONUS“ nebo
dokonce „starostovu BOMBU“.
Odpoledne bylo kocourkovské, tedy většinou naruby.
Trávili jsme jej u vody – koupání, hry ve vodě dokonce i
jízdy na raftech a kánoích, chodili výlety. Na obyvatele
městečka však čekaly i kocourkovské hry – stavba radnice,
nošení světla do radnice, štafeta s kobylím vejcem, sportovní
štafetky trošku naruby, hra na Kocourkovský rozhlas,
pomatený orientační běh, slavnosti města Kocourkova,
vaření zázračného lektvaru, šipkovaná plná vtipných úkolů,
dožínkový běh, melounovaná, letní drakiáda, živé Člověče
nezlob se, ručníkovaná, živý Betlém. A jedno odpoledne bylo
úplně jiné - do vodáckého oddílu přijel Neptun a pasoval je
do vodáckých hodností.
Ani večer se v Kocourkově nezahálelo. Byly táboráky,
večerní stezka za zlatým pokladem, nošení klád
(kocourkovská kulišárna), divadelní představení, sprchování, diskotéky, večer plný vtipů a
soutěží u ohně, čarodějnický rej u ohně, majáles a průvod, noční sklizeň obilí, poklad sv.
Václava, silvestrovská žranice a vánoční diskotéka, děti se učily morseovku a šifrování.
Velmi dobře se nám spolupracovalo i s personálem, který nám maximálně vycházel vstříc a
snažil se nám ve všem pomoci.
Děti dostaly od městské rady pamětní list města Kocourkova a ze starostova klobouku si
vytáhly kočkomedvědopsa přívěšek na klíče. Odjely z tábora usměvavé a šťastné a plné dojmů a
nových zážitků s CD plným fotek a s deníčkem se záznamy a kresbami a kočičáky za úkoly. A o
tom celé to naše léto v Kocourkově bylo – užít si ho!
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Kocourkovští vodáci
I letos se bojovalo se o vodácké hodnosti, k jejichž dosažení bylo třeba splnit mnoho zkoušek.
V letošním roce bylo vše pod vedením kapitána Dandyse a boocmana Báby. Stali jsem se
kocourkovskými občany, plnili si své vodácké zkoušky, učili se vodáckým dovednostem a po
odpoledních večerech jsme se účastnili her, které připravovali radní městečka. Jak by taky ne –
byly jsme dva Čvachtí rody – Žbuňkvakové a Kozíbradky.
Čekal nás týden plný přípravy - učili jsme se vodáckým dovednostem na suchu i na vodě, učili
jsem se vodáckou hantýrku, motali uzly, učili se jezdit na jezu a zachraňovat loď, podat první
pomoc zraněnému. Batikovali a savovali jsme trička, sportovali ve vodě i na suchu, soutěžili a
hráli kocourkovské hry.
Po týdnu přípravy v táboře jsme se vydali na putovní tábor. Počasí bylo letos nádherné. A
protože všechno bylo letos jinak a naruby, a tak i letitý puťák změnil trošku svůj ráz. Přesunovali
jsem se navečer, abychom tentokrát nocovali v kempu na Dolanech. Ráno po pořádné snídani
jsme vyrazili na putování na lodích a raftu. Čekala nás skoro „dvacítka kilásků“ na Kobylku.
Cestou jsme se koupali, dali jsme si smažák. A k večeru jsme dorazili na Kobylku, kam nám
Monča přivezla večeři a Badíka J Večer jsme seděli u ohýnku a povídali si a pak šupky do
pelíšků. A ráno jsme vyrazili směr Třímany. Do Tříman jsme dorazili unavení, ale spokojení, že
jsme to zvládli. Čekalo nás odpočinkové odpoledne a večer už jsme se zapojili do
kocourkovského klání. Hned ráno jsme se vydali na další část puťáku po řece – čekalo nás
perných 25 km do Nezabudic. Bylo horko, sluníčko svítilo, a tak jsme jeli v klidu a pohodě.
Koupali jsme se a odpočívali. U Rozvědčíka na nás čekal nezabudický tábor, aby se s námi
pozdravil. Naložili jsme lodě na auto a vyrazili pěšky směr domov….Auto se pro nás postupně
vrátilo a večer už jsme trávili v Kocourkově.
Přijel i Neptun, jeho krásná paní a Děs běs, aby nás
na rozkaz našeho kapitána pasoval do vodáckých
hodností. Jak? Ranami pádlem a pohlazení bahnem,
navrch ochutnávka krmě z jeho kuchyně……
A zazvonil zvonec a táboru byl konec……s
úsměvem, fotkovým CD, a mnoha novými zážitky
jsme odjížděli domů….
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BURZA NÁPADŮ alias 1. RVVZ (regionální vzájemná výměna zkušeností)
Tuto akci zorganizovala Středočeská rada pro děti a mládež (SRDM) ve spolupráci s Q-klubem
AMAVET Příbram a TOM FANTAN Dobříš.
Akce se zúčastnilo 25 členů zastupujících celkem 11 neziskových organizací z celého
příbramského regionu. Příbram zastupoval organizátorský Q-klub AMAVET, DDM Příbram,
O.S. Salamandr a O.S. Ponton. Z Dobříše se zúčastnil TOM FANTAN, MC Dobříšek a Sokol
Dobříš. Z Kamýku nad Vltavou přijela zástupkyně Pionýrů, ze Sedlčan TOM Jeleni a z
Rožmitálu pod Třemšínem dorazilo ČSOP Střední Brdy. Jedenáctou organizací byl zástupce
pražského Junáka.
Účastníci si připravili prezentační stánky a v rámci akce představili své pojetí tradičního i
netradičního trávení volného času dětí a mládeže. Nabídka byla opravdu pestrá – od vodní
turistiky, přes branné tábory až po ekologické či technické víkendové akce.
Celá akce se konala ve velmi rodinném a přátelském duchu a všichni zúčastnění odcházeli
spokojeni a naplněni novými náměty, podněty a kontakty.
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Den Země
Tradiční akce pořádaná sdružením Ochrana fauny
ČR. Na místě byly návštěvníkům až do 16 hodin
k dispozici stánky tématicky zaměřené na
ochranu životního prostředí. Děti i dospělí mohli
poznávat v různých testech například stopy zvěře,
stromy podle jejich listů, druhy motýlů, rostlin či
plazů nebo se naučit něco málo o potravním
řetězci v přírodě. Zájem o akci byl veliký
a programu se účastnily i celé školy
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Výlet do IQ parku
Jeden červnový den jsme s dětmi vyrazili do Liberce do Babylonu. Na
programu nebylo koupání, ale návštěva zábavného parku a následně
IQ parku.
V zábavném parku se děti celkem vyřádily a pak nás čekal naučný
svět.
IQ park je báječné zařízení, ve kterém si každý na vlastní kůži
ověřil fyzikální zákony. Jak všichni víme „fyzika je všude“ a fyzikální
pokusy odedávna baví malé i velké děti, ale i jejich rodiče, babičky a
dědečky. Na vlastní kůži jsme si zde vyzkoušeli víc než 200
interaktivních exponátů demonstrujících přírodní (fyzikální) zákony
a fungování lidského těla. Např. princip vodní elektrárny, výrobu
elektřiny
pohonem vlastního těla. Potrápili jsme mozkové buňky záludnými
hlavolamy, mohli jsme si rozebrat a pořádně prostudovat model lidského těla. Další expozice
prověřily naše smysly.
Byl to báječný výlet .
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Jeli jsme na víkend ke Štěpanovskému rybníku do střediska Svatý Štěpán. Tak a teď k tomu,
jak se nám líbilo a co jsme dělali, a jak to tam celé probíhalo! Pátek ve škole jsme už byli
všichni jako na trní a očima posouvali ručičky hodinek, aby už bylo 15:00 a my mohli nasednout
do vlaku a odjet si užívat. Takže, přijeli jsme vlakem do Mýta a odtud vyrazili pěšky směrem ke
středisku. Tam jsme se ubytovali do malých dřevěných chatiček, navečeřeli se a po krátkém
odpočinku začali sportovat - fotbálek, který nás hodně bavil, protože jsme u něj dělali
různé srandičky, a pak pro dříví do lesa, protože večer jsme si chtěli udělat ohýnek a upéct
buřtíky. V sobotu po snídani jsme si všichni sedli kolem ohně a rozhodovali se, co budeme celý
den dělat. Protože to byl relaxační víkend jsme si sami zvolili aktivity, které nás budou bavit.
Padl návrh – Olympiáda a všichni souhlasili. Vymysleli jsme společně sporty, které budeme
hrát a rozdělili se na 2 družstva. Jako první disciplínu jsme vybrali kámen-nůžky-papír,
následoval ping-pong a pak fotbal, i s penaltama přes celé hřiště do prázdné branky. Po obědě a
poledním klidu jsme si zaskákali na trampolíně, což byla fakt velká paráda a legrace, protože nás
při tom sprchovali. Venku nádherně svítilo sluníčko, a tak to bylo příjemné osvěžení. Další
disciplínou byl pozemní hokej na trávě a na velké fotbalové brány. Byl to nezapomenutelný
zápas, který ještě zpestřil škodík Badík, který neustále kradl tenisáky, se kterými se hrálo.
Po chvilce odpočinku byl na řadě basket a tam se škodík nechytal, protože basketový míč je na
něj příliš veliký. Po basketu následovalo koupání v rybníce. Bylo to fajn, ale škoda, že se do
vody nahrnuli jen holky a Veve s Robíkem. Ostatní kluci seděli na břehu a koukali. Třeba měli
strach, že se rozmočí. Pak už bylo volníčko, kdy jsme si po skupinkách povídali, hráli hry nebo
ještě sportovali. Ve 20:00 byla diskotéka, na níž se skoro všichni pořádně vyřádili. Po diskotéce
jsme šli zase na chvíli k ohni, ale začal se zvedat vítr, a tak jsme šli spát a všichni hned usnuli.
No však už také byla hluboká pozdní - byla půlnoc. A je tu neděle - den odjezdu. Na snídani
jsme zaspali☺. Po snídani jsme si rychle zabalili a šli na přehazku. Vrcholem celé olympiády byl
štěpanovský rugbyový zápas. Byla to sranda, kterou opět zpestřil škodík, protože běhal od
skupiny ke skupině a nechápal, proč po sobě skáčou a tahají se o něco. Jakmile to něco (penál
naplněný tenisáky=míč) spadlo na zem, tak to sebral a utíkal pryč a čekal, že ho budou ostatní
honit a tahat se s ním.... Fakt mazec zápas. Ve zbylém čase jsme hráli už jen pro zábavu softbal.
A jak jinak než se škodíkem, protože se hrálo tenisákem.... Musím uznat, že byl Badík někdy
rychlejší než my, ale my měli v zásobě více tenisáků...... Tak a to byl náš skvělý víkend, za který
děkujeme Monče.
-NikčaPoznámka : škodík = Baddy = stěně labradora = zvířecí mazlík Průšinky
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Vánoční zpívání s mlokem
18. prosince ve 1400 hodin se na Malé scéně Divadla A. Dvořáka
sešli všichni ti, kteří si chtěli maličko odpočinout od vánočního shonu
a připomenout si hezké vánoční zvyky a pobavit se a zasoutěžit si.
Vánoční atmosféra byla cítit už v předsálí. Děti měly možnost si
vyrobit voňavý svícínek z jablíčka nebo přáníčko s vánočním motivem
či barevné s pomocí žehličky a voskovek. K tomu tu krásné hráli a zpívali koledy.
Po hodince výtvarných a rukodělných prací se sešli malí i velcí diváci v sále. Konferenciér
Jarda Straka, který selé odpoledne uváděl, je všechny přivítal a navodil krásnou vánoční
atmosféru. Náhle se setmělo v sále a on mohl na pódiu přivítat prvního hosta - kouzelníka.
Kouzelník Petr pozval děti k sobě na pódio a věřte, že se měly na co dívat. Z roztrhaného papíru
vykouzlil zase celý, uhádl karty vytažené z balíčku, hravě rozmotal svázané ruce za zády, množil
molitanové míčky a ovládal světýlko, které nešlo chytit. Občas děti překvapením ani nedýchaly a
s velikou radostí se stávaly jeho figuranty.
Po kouzelnickém vystoupení přišla na řadu pěvecká soutěž pro všechny bez rozdílu
věku. Soutěžící zpívali vánoční, zimní i táborové písničky, někteří hráli i na hudební nástroje.
Po pěvecké soutěži přišlo na řadu odměňování za zpěv a za výrobu přáníček. A protože je čas
vánoční, tak vítězi a oceněnými se stali všichni a všichni si odnesli domů maličký dáreček.
A pak se v sále opět setmělo a na pódium vběhli středověcí rytíři v podání šermířské skupiny
Nezabuditzi. Diváci měli možnost shlédnout jejich vystoupení z doby druhé poloviny 14.
století, za vlády Otce vlasti - Karla IV. Všichni v sále s napětím sledovali boj rytíře Zdislava a
žoldnéře Kašpara o krásnou Svatavu. Místy bylo v sále takové ticho, že byl slyšet jen rachot
mečů.
Na závěr celého odpoledne nám krásnou tradici Vánoc připomněla svým loutkovým
představením skupina Zalezlíci.
Ten, kdo přišel, tak měl možnost si odnést určitě hezký pocit z odpoledne stráveného s dětmi
v příjemné a klidné atmosféře. Jistě odcházel nejen s dárečkem, přáníčkem a voňavým
svícínkem, ale obohacený i o zážitky ze šermířského vystoupení a vánočně laděného loutkového
přestavení.
Děkujeme všem, kteří přišli za účast a všem účinkujícím za pomoc při realizaci této akce.
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Příloha 3 : letáky
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