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Výroční zpráva oddílu Penguins 
1 Úvod 
Oddíl Penguins je součástí zapsaného spolku Klub Pathfinder, což je organizace skautského typu. Sídlo 
oddílu je na adrese Peroutkova 57, Praha 5 v prostorách Sboru CASD Praha Smíchov.  
Oddíl Penguins má za sebou již 20 let své existence. 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. 
V roce 2015 měl oddíl Penguins zaregistrovaných 91 členů, což je o dva méně než v roce předchozím. Tento 
rok jsme realizovali 2 tábory, více než 10 víkendových akcí a bezpočet družinových schůzek. Našich aktivit 
se přes rok účastnilo více než 50 různých dětí a 30 členů organizačního týmu. V roce 2015 jsme kromě 
fungujícího webu s celkovým počtem více než 2 500 návštěv spustili i oddílový Facebookový profil, který má 
v současnosti přes 113 odběratelů. Stejně tak jsme spustili i profil na Instagramu, kde máme v současnosti 
více než 49 odběratelů. V dalších odstavcích se budeme věnovat jednotlivým oblastem naší činnosti. 

2 Pravidelná oddílová činnost - schůzky 
Děti z našeho oddílu se schází každé úterý na pravidelných schůzkách a to v rámci dvou družin (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. Konkrétně o družinu Kolibříků se 
střídavě starají dvojice Jakub Sotl s Filipem Hrdinkou a Tomáš Špác s Biankou Briššovou. Metodické vedení 
schůzek zajišťuje Jakub Fraj. Ve vedení družiny Starších Penguins stojí Honza Bezděkovský a Pavla Kafková.  
Od září 2016 tým vedoucích rozšířil kazatel Josef Dvořák, který se stará o duchovní náplň schůzek. 

3 Další aktivity 
I v roce 2015 pokračoval náš oddíl v organizaci celé řady zajímavých aktivit. Ty lze rozdělit do několika 
následujících kategorií. 

3.1 Tábory  
I v loňském roce proběhly 2 tábory a to vždy na tábořišti Raspenava v Jizerských horách. První tábor byl pro 
45 účastníků, druhý byl pro 25 účastníků. 
Ten první s názvem „Případ pro Sherlocka“ se nesl, jak už název napovídá, ve znamení detektivky.  Děti si 
však během něho nejen hráli na detektivy, ale učili se i tomu, jak se bránit různým typům stereotypů a 
předsudků.  
Na Táboře ZS Speciál, který byl určen pro starší děti, si jeho účastníci mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké 
je to absolvovat vojenský výcvik. Zároveň se díky vyprávění na pokračování z knihy L. Urise Exodus mohli 
zamýšlet nad osudem židovského národa, budování poválečného Izraele a tom, za co se vyplatí bojovat a 
za co ne. 

3.2 Víkendové akce 
Kromě tradičních akcí typu předtáborová a potáborová akce, které měly návaznost na detektivní tábor, 
proběhly v loňském roce ještě tyto akce:  

 Zážitková novoroční akce pro Starší Penguins v Nymburku  

 Zimní oddílový výlet do Jílového u Prahy – štola sv. Josef a rozhledna Pepř 

 Podzimní akce pro Starší Penguins - návštěva bobové dráhy + cyklovýlet přes Divokou Šárku do 
Roztok u Prahy 

 Podzimní akce pro Kolibříky - výlet na hrad Okoř a do ZOOparku Zájezd 

3.3 Kulturní a sportovní akce pro děti a jejich rodiče  
Ve snaze o všestranný rozvoj našich dětí jsme v loňském roce přistoupili k organizaci úplně nového typu 
aktivit. Šlo o jednorázové kulturní a sportovní akce, jejichž smyslem bylo umožnit dětem a případně i jejich 
rodičům navštívit zajímavé divadelní představení nebo sportovní utkání. 
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Začátkem prosince 2015 jsme tak nejprve vyrazili do Státní opery Praha na operní pohádkové představení 
Jeníček a Mařenka od německého skladatele Engelberta Humperdincka. Těsně před Vánoci pak klučicí 
sestava s několika tatínky navštívila hokejový zápas Sparta - Vítkovice.  

3.4 Ostatní 
Ve spolupráci s dětským sborovým zpěvem (tímto bychom chtěli poděkovat s. Vlaďce Nohejlové a br. Janu 
Kubíkovi) se děti aktivně zúčastnili akce Múzička a to hned se třemi příspěvky. Ve dvou kategoriích přitom 
získaly 1. místo.  
V zájmu lepší prezentace naší oddílové činnosti jsme se zaměřili především na sociální sítě (Facebook a 
Instagram), na které jsou pravidelně umisťovány fotografie a důležité informace. 

4 Vize pro rok 2016 
Za jednu z nejdůležitějších událostí letošního roku pro náš oddíl lze označit akci k oslavě 20. výročí založení 
našeho oddílu. Pevně věříme, že se díky ní podaří současné generaci dětí a jejich rodičů ukázat, kde leží 
kořeny Pathfinderu na Smíchově. Především však budeme rádi, když se nám díky této akci podaří sezvat co 
nejvíce přímých aktérů (z řad jednotlivých generací dětí i vedoucích) a společně tak zavzpomínat na 
jednotlivé etapy naší oddílové historie.  
Kromě toho bychom rádi rozvíjeli myšlenku, že správní Pathfindeři by neměli žít jen sami pro sebe, ale měli 
by umět si všímat i potřeb lidí ve svém okolí a rozdávat kolem sebe radost. Chtěli bychom proto zorganizovat 
návštěvu starších dětí u některých našich seniorů ve sboru a spolupracovat přitom např. s Archou pomoci.  
Vzhledem k tomu, že celá naše generace starších děti se blíží mládežnickému věku, považujeme za důležité 
vzbuzovat v nich zájem o práci v oddíle v roli rádců a pomocných vedoucích na našich táborech. Za důležité 
v tomto směru považujeme účast alespoň některých z nich na Rádcovském kurzu, který bude letos ČS KP 
organizovat.       

5 Přehled plánovaných akcí na rok 2016 
 2. 2. 2016  – Kulturní akce: Návštěva představení Baby Balet Praha  

 6. - 7. 2. 2016   – Zimní oddílová akce v Příbrami 

 21. 2. 2016  – Sportovní akce: Společná návštěva hokeje Sparta - Brno  

 10. 3. 2016  – Kulturní akce: Návštěva muzikálu „Jesus Christ Superstar“ 

 24 - 25. 3. 2016  – Velikonoční cykloakce pro starší 

 1- 3. 4. 2016   –  Víkendová oblastní akce ZS - 12. klíčů  

 23. 4. 2016  – Oslava 20. výročí oddílu 

 13. - 15. 5. 2016  – Víkendová akce ČS KP - Robinsonáda  

 3. - 5. 6. 2016   – Předtáborová akce v Měňanech  

 17. – 24. 7. 2016  – Tábor ZS v Raspenavě 

 24. – 31. 7. 2016  – Tábor ZS Speciál v Raspenavě 

 2. – 4. 9. 2016  – Potáborová akce v Úhrově nebo Měňanech 

 27. – 28. 9. 2016 – Podzimní družinová akce pro starší Penguins 

 22. – 23. 10. 2016 – Podzimní družinová akce pro Kolibříky 

 26. 11. 2016  – Múzička ČS KP 

6 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 Honza Bezděkovský, Jakub Fraj a Pavla Kafková 


