
	 	 	 Výroční	zpráva	oddílu	Penguins	
	

1	
	

Výroční	zpráva	oddílu	Penguins	za	rok	2016	
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.	Účelem	této	zprávy	je	seznámit	Vás	s	naší	činností	v	minulém	
roce.		
V	roce	2016	měl	oddíl	Penguins	96	nově	registrovaných	členů,	což	je	o	5	více	než	v	roce	předchozím.	Tento	
rok	jsme	realizovali	2	tábory,	6	víkendových	akcí	a	bezpočet	družinových	schůzek.	Našich	aktivit	se	přes	rok	
účastnilo	více	než	50	různých	dětí	a	30	členů	organizačního	týmu.	Jsme	rádi,	že	se	do	našeho	táborového	
týmu	vrátili	starší	známí	„Jean“	Dvořáček,	Gábina	Trněná	či	Kamila	Bechyňská.		
V	roce	2016	jsme	pokračovali	v	aktivní	prezentaci	aktivit	našeho	oddílu	zejména	před	oddílový	Facebookový	
profil,	 který	 má	 v	 současnosti	 140	 odběratelů	 a	 Instagramu,	 kde	 máme	 v	 současnosti	 více	 než	 100	
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.	Od	září	loňského	roku	prošel	tento	
tým	 jistou	obměnou	 zapříčiněnou	 jednak	odchodem	Tomáše	Špáce	 z	Prahy	a	 rovněž	nástupem	„mladé	
krve“	(absolventů	rádcovského	kurzu).	O	družinu	Kolibříků	se	střídavě	starají	Filip	Hrdinka	a	Bianka	Briššová,	
které	vypomáhají	zmiňovaní	rádcové	(jmenovitě	Marek	Hrdinka,	Johanka	Hrachovcová,	Kiki	Kapounková,	
Anna	Adamírová	a	Lukáš	Havlíček).	Ve	vedení	družiny	Starších	Penguins	stojí	Pavla	Kafková.	O	duchovní	
náplň	schůzek	se	nadále	stará	kazatel	Josef	Dvořák.	Vedení	oddílu	(Honza	Bezděkovský	a	Jakub	Fraj)	se	tak	
postupně	snaží	přenášet	odpovědnost	na	své	mladší	spolupracovníky	a	vychovávat	si	tak	své	nástupce.		

3 Další	aktivity	
I	 v	 roce	2016	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	
zhruba	50	účastníků,	druhý	byl	pro	30	účastníků.	
V	rámci	tohoto	prvního	jsme	absolvovali	cestu	kolem	světa	a	měli	tak	možnost	se	seznámit	s	některými	
zajímavosti	 jiných	 zemí	 jako	 např.	 Austrálie,	 Japonsko,	 Brazílie,	 Itálie	 či	 Švédsko.	 V	 rámci	 duchovního	
programu	jsme	s	Josífkem	Dvořákem	měli	možnost	se	zamýšlet	nad	příběhem	Malého	prince.			
Na	Táboře	ZS	Speciál,	který	byl	určen	pro	starší	děti,	se	jeho	účastníci	dostali	do	středověku	a	snažili	se	zde	
pro	vážně	nemocného	lorda	Lereana	najít	kouzelný	léčivý	nápoj.	Také	jsme	si	s	Honzou	Bezděkovským	celý	
týden	povídali	o	osudech	legendární	postavy	francouzského	středověku	Johance	z	Arku	a	přemýšleli	o	tom,	
v	čem	by	pro	nás	mohl	být	její	životní	příběh	inspirací.	

3.2 Víkendové	akce	
Kromě	tradičních	akcí	typu	předtáborová	a	potáborová	akce	proběhly	v	loňském	roce	ještě	tyto	akce:		

• Zážitková	novoroční	akce	pro	Starší	Penguins	v	Nymburku		
• Zimní	oddílová	akce	v	Příbrami		
• Podzimní	akce	pro	Starší	Penguins	v	Berouně		
• Podzimní	akce	pro	Kolibříky	-	výlet	do	ZOOparku	Radonice		
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3.3 20.	výročí	založení	oddílu	
23.	 4.	 2016	 proběhla	 ve	 sboru	 celodenní	 oslava	 20.	 výročí	 založení	 oddílu	 Penguins,	 v	 rámci	 něhož	 se	
uskutečnila	 jednak	 dopolední	 dětská	 bohoslužba	 a	 dále	 pak	 odpolední	 vzpomínkový	 program,	 na	 nějž	
zavítala	i	celá	řada	osobností,	která	se	na	činnosti	oddílu	v	minulosti	podílela	(např.	Radek	Jonczy,	Stanislav	
Tumis,	 David	 Špinar,	 Lenka	 „Cácorka“	 Pešková).	 V	 rámci	 této	 akce	 jsme	 ve	 spolupráci	 s	 Nadací	 ADRA	
zorganizovali	též	dobročinnou	sbírku	na	pomoc	čtyřleté	nemocné	holčičce	Kristýnce	Heráňové.		

3.4 Kulturní	a	sportovní	akce	pro	děti	a	jejich	rodiče		
Ve	 snaze	 o	 všestranný	 rozvoj	 našich	 dětí	 jsme	 v	 loňském	 roce	 pokračovali	 v	 organizaci	 jednorázových	
kulturních	 a	 sportovních	 akcí,	 jejichž	 smyslem	 je	 umožnit	 dětem	 a	 případně	 i	 jejich	 rodičům	 navštívit	
zajímavé	divadelní	představení	nebo	sportovní	utkání.	
Ve	 sledovaném	 období	 jsme	 s	 dětmi	 postupně	 navštívili	 loutkové	 divadlo,	 balet,	muzikál	 a	 dvě	 operní	
představení.	Klučicí	sestava	s	několika	tatínky	navštívila	dvakrát	hokejový	zápas	HC	Sparta.			

3.5 Rekonstrukce	klubovny	
Na	 podzim	 roku	 2016	 proběhla	 první	 fáze	 rekonstrukce	 klubovny,	 která	 zahrnovala	 vyklizení	místnosti,	
vymalování	stěn	a	stropu,	výměnu	koberce	a	lina	a	nakoupení	základního	vybavení	pro	chod	klubovny.	Na	
financování	 se	 podílel	 Klub	 Pathfinder	 prostřednictvím	 dotací	 od	 Ministerstva	 školství,	 mládeže	 a	
tělovýchovy	a	dále	pak	Sbor	Církve	adventistů	sedmého	dne	v	Praze	na	Smíchově.	Realizaci,	která	trvala	
několik	dní,	pak	zajišťovali	naši	rádcové	a	vedoucí.	Chtěli	bychom	poděkovat	jak	sponzorům,	tak	těm,	kteří	
byli	ochotni	nám	s	touto	akcí	pomoci.	

V	roce	2017	nás	ještě	čeká	instalace	skříně	a	dalšího	vybavení	do	místnosti.	Dále	pak	výměna	radiátorů,	
vymalování	určitých	míst	a	zarovnání	okrajů	koberců.	

3.6 Ostatní	
V	únoru	2016	jsme	se	staršími		dětmi	z	oddílu	navštívili	manžele	Kubečkovi	a	prožili	s	nimi	velmi	inspirativní	
večer	plný	vzájemného	sdílení,	zpěvu	i	dobrého	jídla.	Manželům	Kubečkovým	tímto	za	jejich	pohostinnosti	
vřele	děkujeme.		
V	listopadu	2016	se	naše	děti	ve	spolupráci	s	dětským	sborovým	zpěvem	(tímto	bychom	chtěli	poděkovat	
s.	Vlaďce	Nohejlové	a	br.	Janu	Kubíkovi)	tradičně	zúčastnili	akce	Múzička	a	to	stejně	jako	v	předchozím	roce	
se	třemi	příspěvky.		
V	zájmu	kvalitní	prezentace	naší	oddílové	činnosti	se	nadále	snažíme	o	efektivní	využívání	webu	a	sociálních	
sítí	(Facebook	a	Instagram),	na	nichž	jsou	pravidelně	umisťovány	fotografie	a	důležité	informace.	

4 Vize	pro	rok	2017	
Celá	naše	generace	starších	děti	je	již	v	mládežnickém	věku,	případně	se	mu	velmi	kvapně	blíží.	Považujeme	
proto	za	důležité	alespoň	v	některých	z	nich	vzbuzovat	zájem	o	práci	v	oddíle	v	roli	rádců	a	pomocných	
vedoucích	na	našich	táborech	a	vychovávat	si	v	nich	tak	své	přirozené	nástupce.		
Vzhledem	 zmiňované	 přirozené	 generační	 výměně,	 která	 v	 našem	 oddíle	 v	 současnosti	 probíhá,	
považujeme	za	prioritní	práci	s	nejmenšími	dětmi	v	oddíle	ve	snaze	je	(i	jejich	rodiče)	nadchnout	pro	aktivity	
Pathfinderu.		
Rádi	bychom	i	nadále	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.	Možností	je	jistě	celá	řada.	Počínaje	
aktivním	zapojováním	se	do	programu	bohoslužeb,	přes	návštěvu	u	některých	našich	 seniorů	ve	 sboru,	
spolupráci	s	Archou	pomoci	či	Nadací	Adra	a	konce	případně	organizací	návštěvy	některého	zdravotnického	
či	sociálního	zařízení	v	blízkém	okolí.			
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5 Přehled	plánovaných	akcí	na	rok	2017	
• 1-	2.	4.	2017		 	 –		 Víkendová	oblastní	akce	ZS	-	12.	klíčů		
• 23.	4.	2017		 –	 	 Oddílový	cyklovýlet		
• 12.	-	14.	5.	2017		 –	 Víkendová	akce	ČS	KP	-	Robinzonáda		
• 10.	-	12.	6.	2017		 	 Předtáborová	akce		
• 23.	–	30.	7.	2017	 	–	 Tábor	ZS	v	Raspenavě	
• 20.8	–	27.8	2017	 –	 Camporee	ČSU	
• září	2017	 	 -	 Potáborovka	
• 14.	–	15.	10.	2017	 –	 Podzimní	oddílová	akce		
• listopad	2017	 	 –	 Múzička	ČS	KP	

6 Závěr	
Jsme	vděční	Bohu	za	všechny	vedoucí	a	další	pomocníky,	díky	kterým	můžou	všechny	aktivity	našeho	oddílu	
probíhat.	Jde	o	hodiny	dobrovolnické	práce	rádců,	vůdců,	kuchařů,	zásobovačů,	zdravotníků	a	dalších	osob,	
které	 se	 zapojují	 do	 naší	 činnosti.	Moc	 rádi	 bychom	 jim	 touto	 cestou	 poděkovali	 za	 jejich	 dosavadní	 i	
budoucí	činnost.	
Stejně	tak	chceme	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	a	Jakub	Fraj	


