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1. Základní identifikační údaje
Celý název dle stanov:
Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z. s.
Zkrácený název dle stanov:
S. K. a K. S. Dakota
Sídlo:
Na Mýtě 1556/10, 700 30 Ostrava
Organizační struktura:

Velký sněm – nejvyšší orgán spolku, stanovy čl. VI., odst. 1
Velká rada – řídí spolek v období mezi dvěma Velkými sněmy, stanovy čl. VI., odst. 2
Náčelník – zastupuje spolek navenek vůči třetím osobám, stanovy čl. VI., odst. 3
1. podnáčelník – zastupuje navenek vůči třetím osobám, stanovy čl. VI., odst. 4
2. podnáčelník – zastupuje navenek vůči třetím osobám, stanovy čl. VI., odst. 5
Revizor – kontrolní orgán spolku
Orgány spolku:
Náčelník: Roman Walek – statutární zástupce spolku
1. podnáčelník: Mgr. Lenka Pavelková – statutární zástupce spolku
2. podnáčelník: Bc. Kateřina Hoghová – statutární zástupce spolku
Revizor: Antonín Matulík
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IČO:
265 18 007
Datum vzniku:
● Listopad 2000
● Původní registrace 5. 2. 2001 na Ministerstvu vnitra ČR, č. j. VS/1-1/46031/01-R.
● Od 1. ledna 2014 jsme se transformovali dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., na
spolek. Máme novou spisovou značku L 5051 a jsme zapsáni ve Spolkovém rejstříku,
vedeného u Krajského soudu v Ostravě

1.1.

Předmět činnosti

1. Základem činnosti spolku je aktivní a pravidelná činnost jeho členů, kteří se za účelem
prosazování společných zájmů a aktivit sdružují do kmenů a klubů.
2. Zaměření činnosti:
- práce s dětmi a mládeží a aktivní využití jejich volného času;
- prevence proti kriminalitě a patologickým jevům ve společnosti;
- ekologické aktivity;
- práce s organizovanými dětmi a mládeží;
- práce s neorganizovanými dětmi a mládeží;
- práce se sociálně znevýhodněnými skupinami;
- práce s rodiči a dětmi;
- práce s hendikepovanými;
- aktivity pro širokou veřejnost
3. Spolek provozuje tyto činnosti:
a) turistická činnost
- organizování turistických akcí;
- organizování volného času v rekreačních střediscích apod.;
b) tábornictví
- organizování akcí, pobytů a táborů pro děti a mládež (jarní, letní, podzimní, zimní,
příměstské, výměnné s jinými státy), pobyty a tábory pro rodiče s dětmi;
- tematické školy v přírodě;
- správa letních a horských chat, turistických a táborových základen;
c) cykloturistika
d) jezdectví
e) vodáctví
f) folklórní činnost (zejména indiánské zvyklosti – indiánské tábory v tee-pee apod.)
g) ekologická činnost
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h)

i)
j)
k)
l)
m)
n)

- ochrana životního prostředí;
- sběry druhotných surovin;
- úklid veřejných prostranství, likvidace černých skládek, údržba veřejné zeleně apod.;
- další akce zaměřené na ochranu životního prostředí;
tiskové a reprografické služby
- vydávání vlastního časopisu (občasníku);
- vydávání informačních materiálů (letáčků, plakátů a jiných tiskovin);
- kopírování, tisk apod.;
dopravní služby (zásobování, doprava účastníků, dovoz a odvoz materiálu na akce apod.)
organizování kulturních a kulturně společenských akcí
organizování benefičních akcí a sbírek
příprava dobrovolníků a personálu (instruktorů, vedoucích, vedoucích táborů, vedoucích
hry, rozhodčích a dalších)
sportovní akce
ochrana kulturního a přírodního bohatství

Všechny uvedené činnosti jsou zajišťovány i pro nečleny spolku a širokou veřejnost. Činnost spolku se
řídí platnými zákony a předpisy upravujícími provozování jednotlivých činností s důrazem
na bezpečnost a ochranu zdraví. Svou činností navazujeme na myšlenku hnutí Woodcraft a rozvíjíme
ji s ohledem na současné podmínky a potřeby společnosti.

1.2.

Členská základna

Stav k 1. 10. 2016:

do 18ti let:
189

18 - 26 let: nad 26 let: celkem:
41
38
268

nad 26 let:
14%
18 - 26 let:
15%
do 18 -ti let:
71%

1.3.

Působnost

Ve všech krajích České republiky.
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1.4.

Krátká historie spolku

Náš spolek S. K. a K. S. Dakota vznikl na podzim roku 2000, vyčleněním z
Ligy lesní moudrosti Ostrava. Právní subjektivitu získal od Ministerstva
vnitra ČR, dne 5. 2. 2001 od tohoto data byla zahájena oficiální činnost našeho
spolku.
S organizovanými dětmi a mládeží se po celou dobu naší existence věnujeme
turistice, táboření, hrám v klubovně a v přírodě, indiánskému folklóru a dalším
dovednostem. V prvním roce naší činnosti jsme působili zejména v obvodě Ostrava
–
Jih, ke konci roku 2001 jsme svou činnost rozšířili do Havířova, v roce 2002 do Českého Těšína a
v tomtéž roce i do Brna – Krásného Pole. Tím jsme se stali nadregionální organizací.
Koncem roku 2005 ukončil svou činnost oddíl v Brně – Krásném poli z důvodu zaneprázdněnosti
vedoucích a nedostatku financí (granty zamítnuty, bez nich činnost nemohla pokračovat), ovšem
dosud zde máme členy a příznivce, kteří se účastní akcí a táborů našeho spolku.
Od září 2005 jsme rozšířili svou činnost do městského obvodu Slezská Ostrava, část Kunčičky.
Zde jsme svou činnost provozovali do června 2010.
V současné době vyvíjíme celoroční činnost v Ostravě a v Havířově.
S neorganizovanými dětmi a mládeží pracujeme v podprahových klubech. Jedním
z nejvýznamnějších je Hokejbalový klub. Zorganizovali jsme pět ročníků Miniholejbalové
extraligy s účastí cca 120 – 200 kluků a mladíků do 26ti let. Dále Vánoční, Velikonoční a
Bambiriádní turnaje v hokejbalu. Mezi významné úspěchy patří účast v Amatérské hokejbalové
lize v Ostravě – Porubě v roce 2005, kde jsme obsadili 3. místo a v neposlední řadě mezinárodní
úspěch při účasti na Prestyžnom turnaji Milana Laciny v Nitře na Slovensku. V roce 2005 jsme se
umístili na 16. místě a v roce 2006 jsme se umístili na 8. místě s titulem „Skokani roku“. V letech
2007 jsme byli na 10. místě a v roce 2008 na 11. místě. Od roku 2009 se turnaje z ekonomických
důvodů neúčastníme.
V roce 2010 jsme opět zahájili pravidelné hokejbalové turnaje s názvem Amatérská
minihokejbalová liga, nyní bez rozdělení na mladší a starší. V současnosti již turnaje nepořádáme
a náš Hokejbalový klub HBC Dakota se aktivně účastní Ostravské hokejbalové ligy.
Pro děti pořádáme Dětské dny. V letech 2001 a 2002 to byly také dětská odpoledne plné her a
soutěží v Ostravě – Zábřehu a v lesoparku Benátky v Ostravě – Hulváky. V letech 2001 – 2005
jsme Velikonoce a Vánoce trávili na zámku v Kravařích a v jeho parku pořádáním soutěží a her
pro děti na akci Velikonoce na zámku a Vánoce na zámku. V současné době pořádáme Indiánský
den v Ostravě – dětský den s indiánskými soutěžemi a aktivitami.
Pořádáme letní stanové tábory s celotáborovou hrou v Česku a na Slovensku. Dále organizujeme
velmi oblíbené Příměstské tábory v Ostravě, kde mohou děti i spát v indiánských stanech během
celého týdenního turnusu. Velmi oblíbenou aktivitou, která se stává tradiční, jsou naše tábory a
akce pro rodiče s dětmi, které jsou vždy plné rodin, které se nebojí zábavy a dobrodružství.

Vznik
5. února
2001

Rok 2010
Titul MŠMT

V roce 2016
fungujeme
již 15 let!
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1.5.
2001 – 2016
2001 a 2002
2003 – 2013
2003 – 2016
2002 – 2008
2000 – 2011
a 2016
2001 – 2002
2003 – 2007
2006 – 2009
2011
2001 – 2006
2001 – 2016
2001 – 2016
2001 a 2002
2003
2001 – 2016
2001 – 2016
2001 – 2013
2010 – 2016
2012 – 2016
2009 – 2016
2009 – 2016
2009 – 2011
2013
2004 – 2015
2008 – 2013
2006 – 2015
2004
2005 – 2008
2011 - 2016
2009 – 2016
2007 – 2008
2012 – 2016
2001 – 2003
2005 – 2011
2016
2012 – 2016
2015 – 2016
2015 – 2016

Významné akce našeho spolku
Sběr a likvidace vánočních stromků v městském obvodě Ostrava – Jih
Hlavní pořadatel Bambiriády v Ostravě
Spolupořadatel Bambiriády v Ostravě a v Havířově
Sraz S. K. a K. S. Dakota – tradiční setkání současných i minulých členů
Lektoři, organizátoři a účastníci RVVZ Albrechtice
CVVZ – Celostátní vzájemné výměny zkušeností vedoucích a instruktorů – účastníci (2000 Olomouc, 2002 - Č. Budějovice, 2003 - Brno, 2004 - Č. Budějovice, 2005 - Třebíč), 2007 -Třešť,
2009 - Plzeň, 2010 - Chrudim, 2011 - Hradec Králové, 2016 – Jihlava)
2006 v Ostravě jako spolupořadatelé
Hlavní pořadatelé Ostravského záření
Účastníci Ostravského záření
Účast na mezinárodním hokejbalovém Prestižním turnaji Milana Laciny v Nitře (SR)
Účast na hokejbalovém turnaji „O pohár primátora města Čadca“ (SR)
Hlavní pořadatel Minihokejbalové extraligy v Ostravě
Letní tábory Hustopeče nad Bečvou
Letní tábory na Slovensku (Prosiecká a Bobrovecká dolina)
Mezinárodní výměnné tábory se Slovenskem:
2001 účastníci z Levice přijeli do Ostravy na Hornické muzeum, my jsme jeli na Slovensko
2002 účastníci ze Slovenska přijeli do Ostravy na Hornické muzeum, my jsme jeli do Sučan
2003 účastníci ze Slovenska přijeli do Vítkova na Hadinku, my jeli na Turzovku
Příměstské tábory pro sociálně slabé z Ostravy - Kunčice
Mikulášské nadílky pro děti z Ostravy a okolí
Srazy dětí a vedoucích z letních táborů
Likvidace černých skládek v Bělském Lese a v Ostravě – Kunčicích u řeky Ostravice.
Příměstské tábory v Ostravě
Letní pobyty pro rodiče s dětmi (SR) a akce pro rodiče s dětmi
Spolupořadatelé a vystavovatelé na Dni Země v Ostravě
Pořadatelé a vystavovatelé na Dni Země v Havířově
Vystavovatelé na Dni Země ve Frýdku-Místku
Vystavovatelé na Dni Země v Kopřivnici
Organizátor "Soutěže ve sběru víček z pet-lahví" v Moravskoslezském kraji – jedenáct ročníků –
2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015
Organizátor "Soutěže ve sběru víček z pet-lahví" v Olomouckém kraji – pět ročníků – 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 a 2012/2013
Organizátoři tvořivé soutěže „Mozaika“
Hlavní pořadatelé turisticko branného závodu Azimut v Ostravě
Spolupořadatelé Azimutu
Vlastní turisticko – branná soutěž Dakoťácký Azimut
Lesní brigády v Bělském lese ve spolupráci s Ostravskými městskými lesy
Hlavní organizátoři Country bálu Radamok
Country bál Dakoty v Ostravě
Společenský ples ve spolupráci s Klubem žen Kunčice
Společenský ples RADAMOKu – hlavní organizátoři
Ples Dakoty – pro členy a příznivce S.K.a K.S. Dakota – oslava založení našeho spolku
Karneval pro Dakoťáčky a Maškarní bál pro Dakoťáky
Mikulášský ping – pong ve spolupráci s DAKOTA, o.p.s.
Vánoční besídka
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1.6.

Statutární zástupci

NÁČELNÍK

Hana „Hanče“ Revajová

Roman „Hacker“ Walek

1. PODNÁČELNÍK
Mgr. Štefan „Pišta“ Greš
Ing. Jan Hluzák
Mgr. Lenka Pavelková
Milan Hobza
2. PODNÁČELNÍK
Renáta „Renča“ Bokrosová
Lucie „Lucka“ Pospíšková
Ing. Jan Hluzák
Mgr. Štefan „Pišta“ Greš
Bc. Kateřina Hoghová

VOLEBNÍ OBDOBÍ
03/2001 – 03/2003
03/2003 – 03/2005
03/2005 – 03/2007
03/2007 – 03/2009
03/2009 – 03/2011
03/2011 – 03/2013
03/2013 – 03/2014
03/2014 – 03/2016
03/2016 – 03/2018
VOLEBNÍ OBDOBÍ
03/2001 – 03/2003
03/2003 – 03/2005
03/2005 – 03/2007
03/2007 – 03/2009
03/2009 – 03/2011
03/2011 – 03/2012
03/2012 – 03/2013
03/2013 – 03/2015
03/2016 – 03/2018
03/2015 – 03/2016
VOLEBNÍ OBDOBÍ
03/2001 – 03/2003
03/2003 – 03/2005
03/2005 – 03/2007
03/2007 – 03/2009
03/2009 – 03/2011
03/2011 – 03/2013
03/2013 – 03/2014
03/2014 – 03/2016
03/2016 – 03/2018

Všichni statutární zástupci vykonávají své funkce pilně a svědomitě, nezištně a bez nároku
na odměnu, stejně jako naši vedoucí a instruktoři, za což jim patří naše poděkování.
Můžeme říct, že hlavně díky našim dobrovolníkům tuto činnost vykonáváme na výbornou, o čem
svědčí fakt, že našemu spolek v listopadu 2010 udělilo MŠMT „Titul uznané organizace
pro práci s dětmi a mládeží pro rok 2011-2015“.
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Znak oddílu

1.7.
Bílý kruh

✓ bílý – mír, přátelství
✓ kruh – štít, obrana
Tee-pee
✓ indiánské dovednosti, folklór
Modré rohy
✓ modré – nebe nad námi
✓ rohy – útok a síla

1.8.

Přehled právnických osob založených našim spolkem
➢ DAKOTA, o. p. s.

1.9.

Členství ve střešních organizacích
➢ ČRDM

1.10.

Poslání našeho spolku

„Smysluplné naplňování volného
času dětí, mládeže a dobrovolníků,
primárně se zaměřením
na indiánský folklór.“
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1.11.

Hospodaření organizace

10

11

2. Činnost spolku v roce 2016
2.1.

Kmeny a kluby

I v průběhu roku 2016 jsme vyvíjeli svou
pravidelnou celoroční činnost v kmenech
a klubech a dělali jsme vše proto, aby činnost
našeho spolku byla co nejvíce pestrá a bohatá –
jak pro členy, tak i nečleny – aby naplnila volný
čas smysluplně, dlouhodobě a aby si mohli
všichni možnost si vybrat, co je baví a co je pro
ně zajímavé.
Naší činností svou měrou taktéž napomáháme
prevenci proti kriminalitě a patologickým jevům.
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2.2.

Akce pro organizované a neorganizované děti a mládež,
akce pro rodiny

Jarní tábor „Věk Titánů“
Datum zahájení: 20. 2. 2016
Datum ukončení: 26. 2. 2016
Místo konání: SVČ Vítkov – Klokočov
Počet účastníků: 19
Jarní tábor s tematikou řecké mytologie byl velice motivující jak pro
děti, tak pro personál. Konal se ve Středisku volného času ve
Vítkově - Klokočově. Počasí přálo – bylo krásně – a dokonce jeden
den napadl sníh a děti mohly využít svých sání a bobů, které si
přivezly s sebou. Dokonce postavily sněhuláka a zahrály sněhovou
bitvu.
Celotáborová hra se opírala o knihu Eduarda Petišky Řecké báje a
pověsti. Personál byl přizpůsoben do role řeckých bohů – Zeus,
Athéna, Afrodité, Hefaistos a Artemis. Děti své bohy uctívaly.
Zahrály si na Sparťany, zažily
Trojskou válku, vznesly se ke
slunci jako Faethon, ad. Jeden
den se dokonce dostaly až na
Olympijské hry.
Poslední den se děti vydaly
cestou známého Oddysea,
kdy na se na konci dostaly až
do podzemí Hádesovy říše.

Maškarní Dakoty
Termín: 30. ledna 2016
Místo konání: Hájenka ve Staré Bělé
Již 5. rokem se pořádal Maškarní bál, který je
primárně určen pro trochu odrostlejší členy
našeho oddílu. Karneval probíhal na tradičním
místě, a to na Hájence ve Staré Bělé, která je
nám svou lokací i stylem velice blízká.
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Karneval pro Dakoťáčky
Termín: 30. ledna 2016
Místo konání: Hájenka ve Staré Bělé
Počet účastníků: 30
Náš instruktorský oddíl Íčka podruhé uspořádal Karneval pro
Dakoťáčky, na který byly pozvané oddílové děti a jejich kamarádi.
Karneval probíhal na Hájence ve Staré Bělé. Stejně jako předchozí
ročník měl i tento karneval své motto, které letos znělo: „Neboj se
ukázat svou pravou tvář“
Děti si zasoutěžily a zatancovaly. Výherci jednotlivých soutěží
získávali losy do tomboly, z nichž se pak ke konci karnevalu losovaly
výherní a děti tak mohly získat sladké i věcné ceny.
Děkujeme kuchařkám za přípravu chutné rajské polévky karnevalu
a také Íčkám za přípravu a hladký průběh karnevalu.

Ples Dakoty
Termín: 12. března 2016
Místo konání: Kulturní dům Ostrava – Michálkovice
Ano, je to tak! Dakota opravdu letos slaví své 15. narozeniny! Proto
jsme se rozhodli uspořádat ples pro všechny současné i minulé
Dakoťáky.
Ples se konal v Kulturním domě Ostrava - Michálkovice. Anička s
Maruškou se nám starali o kabáty a bundičky, Tomíí s Ondlou
připravili tombolu, Pája s Leou udělala řízečky a salátek vyráběla
partička o den dříve, aby byl odleželý :-) Nesmíme zapomenout na
partu z baru, která se starala o náš pitný režim. Všem moc děkujeme,
že pracovali, místo aby si celý plesík užívali!
Protože jsme slavili narozeniny, každý plesající dostal muffin
z muffinového dortíku ve tvaru našeho loga.
Hrála nám kapela Magnet. Byli úžasní! Během večera jsme si zahráli
i dvě hry. První byla "Klobouková" a druhá "Jablíčkový tanec".
Podle chvály plesajících soudíme, že se všem moc líbili a těšíme se
na ples další rok.
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Jarní Hejhula
Datum zahájení: 15. dubna 2016
Datum ukončení: 17. dubna 2016
Místo konání: Pstruží u Frýdku – Místku
Počet účastníků: 28 účastníků
Letošního Jarního Hejhulu jsme strávili na
táborové základně SVČ Asterix ve Pstruží
u Frýdku - Místku. Celkem se účastnilo šest
rodin. Seznamovací hry nebyly potřeba, protože
jsme se všichni znali z dřívějška. V sobotu jsme
dopoledne vyrazili na úkolovku. Cílem bylo získat
citát někoho slavného. Odpoledne jsme hráli hru
"Labyrint světa a ráj srdce". Rozdělili jsme se do čtyř
rodin a určili si příbuzenské vztahy. Pak jsme prožili
pět desetiletí našich rodin. Potkávaly nás šťastné i
nešťastné příhody. Dokonce jsme oslavili svatbu!
Další super hra byl "Boj o vysílačky". Snažili jsme se
zachytit co nejvíce rádiových vysílání a u toho jsme
se vybíjeli kuličkami. Taky jsme stihli rodičům i sobě připravit
ovocné koktejly plné vitamínů. Večer jsme si opekli špekáčky a
zazpívali s kytarou. V neděli jsme hráli hru "Šašek a král", sbalili věci
a jeli domů.

15

Sraz Dakoty
Datum zahájení: 6. května 2016
Datum ukončení: 8. května 2016
Místo konání: Hustopeče nad Bečvou
Jaro už končilo a léto sílilo. Táborová základna v
Hustopečích nad Bečvou letos ožila životem zatím
opomíjeným. Životem broučků. Krásný, slunečný víkend
byl plný tohoto života. Páteční program začal na večer,
kdy se po lese znenadání objevili drobné básničky
hmyzích drobečků, a že jich bylo! Jak už se stalo zvykem,
večer byl zakončen opékáním buřtů a hrou na kytaru
s doprovodným zpěvem. Nebojácní odvážlivci mezitím
absolvovali světluščí stezku odvahy. Sobota se však zvrtla
tábor nám přepadli zlodějíčci škvoři a v lese rozházel snad tisíc lístečků, které jsme museli získat
zpět. Což s vypětím všech sil zvládli všichni. Jako by toho nebylo málo, naši malí badatelé hmyzí
říši pomohli zbavit se nepřátel, kteří jim ničili životní
prostředí. Nachytali vážky na švestkách a vypustili
komáří líheň. Poskytli i poslepu obutí pro popletenou
stonožku, ukončili mravenčí vojnu a na daleké cestě po
místech zobrazených na fotografiích zachránili včelí
královnu, kterou unesly vosy. Vosy to byly náramně
vypasené, ale královnu naštěstí hlídali jen tři, takže pro
našince jen malá překážka. Přece jen celkem 30
účastníků srazu tři vosy snadno překoná (navíc s
posilou slovenských chalanů).
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Dětský den - „Indiánský den“
Termín: 29. května 2016
Místo konání: Bělská les; Ostrava
Tato akce byla připravována společně s Dakotou o. p. s., Centrem volného času Směr a Standou
Odstrčilem. Cílem akce bylo z Bělského lesa, v den konání této akce vytvořit pro příchozí
účastníky možnost aktivně trávit volný čas a dát nabídku svých celoročních aktivit široké
veřejnosti. Každá z výše uvedených organizací či osob, měla svůj tematický program.
Náš oddíl zde měl program na téma Indiánské léto. Baruš vytvořila program zaměřený
na indiánskou tématiku, a společně s Íčky a dalšími členy oddílu nachystali na akci vše potřebné.
Děti mohly nahlédnout do indiánského stanu tee-pee a také si zasoutěžit. U stánku s Přihlášením
děti získaly soutěžní kartičku, a měly za úkol splnit všech 6 zkoušek indiánů, jednalo se
o Lacross, Hod Tomahawkem, Indiánské hádanky, Střelbu z luku, Zkoušku paměti a Vzpomínku
na Indiány. Pak u Výdeje cen po odevzdání vyplněné soutěžní kartičky dostaly drobnou sladkou i
věcnou odměnu, spolu s informacemi o akcích našeho oddílu.
Jednou za půl hodiny zazněl TAMTAM a plnění zkoušek
bylo přerušeno. Všichni se shromáždili v kruhu, kde s nimi
UTOMATOKIMA (Baruš) pěla indiánské písně. Akce
čítala vysoký počet účastníků, a byla vydařená. Děkujeme
všem oddílovcům, kteří se na přípravě a také na hladkém
průběhu akce podíleli. HOWK. Utomatokima.
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Tour de More Mara
Datum zahájení: 9. června 2016
Datum ukončení:12. června 2016
Místo konání: okolí Liptovské Mary
Počet účastníků: 16 účastníků
Místo konání jubilejního desátého ročníku bylo všem
hned předem jasné. Vrátili jsme se do míst, kde tradice této cykloakce začala, a to do okolí
Liptovské Mary.
Tohoto ročníku s názvem na „EX“ se zúčastnilo 16 lidiček, kteří jako skalní účastníci vyfasovali
sportovní dres s názvem této akce.
Abychom stihli navštívit všechna známá i neznámá místa tohoto kraje, prodloužili jsme si víkend
o jeden den. Už ve čtvrtek odpoledne jsme vlakem vyrazili z Ostravy-Svinova do cílové stanice:
Liptovský Mikuláš. Na nádraží na nás již čekalo doprovodné vozidlo s našimi koly. Na těch jsme
se pak přemístili do turistické ubytovny u fotbalového hřiště v Bobrovci.
V pátek jsme zdolali 45 km trasu, při které jsme v obci Pavčina Lehota na chvilku vyměnili kola
za boby, a to na bobové dráze ve středisku Fun Park Žiarce. Osvěžující změna…
Cílem pohodičkové páteční trasy bylo tábořiště u termálního jezírka v Kalamenech. Jaké ale bylo
překvapení, když jsme na místě zjistili, že tábořiště bylo lesáky zcela zničené… Protože tuto noc
jsme měli přespat ve stanech, byl to celkem problém. Ale ne pro tak otrlé cykloturisty jako jsme
my… Na nedaleké louce jsme se i se svými 8mi stany, dvěma sadami pivních setů a
doprovodným vozidlem rychle zabydleli…
V sobotu na nás čekala mnohem náročnější, ale co do počtu ujetých kilometrů, o něco kratší
trasa. Pro ty zvědavé-ujeli jsme cca 37 km. Zato převýšení, to bylo nepřekonatelné a pro naši
fyzičku i dost náročné. Během pár kilometrů jsme zdolali 400 metrové převýšení… Asi je všem
jasné, že pro těchto pár kilometrů nás kolo spíše doprovázelo, než aby nás vezlo. Dokonce se
našlo pár dobrovolníků, kteří si své kolo vynesli až na Liptovský hrad, aby ho pak vzápětí mohli
po žebříku zase snést dolů. Tímto výkonem byla zcela určitě překonána i tradiční „stečnice“…
Z Liptovského hradu jsme pak měli zkratkami namířeno do Prosieku. Jenže osud a slovenské
turistické značení tomu chtělo jinak. Nakonec jsme místo v Prosieku skončili u Bešeňovských
travertín… Za což jsme nakonec ale byli všichni rádi, byla to úžasná podívaná. Pak už to
cyklování šlo hladce. Po asfaltce kolem Mary jsme se dostali až do Liptovského Mikuláše a
odtud do Bobrovce, kde jsme opět nocovali v turistické ubytovně.
V neděli po pozdějším budíčku a malé snídani jsme si zajeli zkontrolovat náš táborový plac
v Bobrovecké dolině a pak hurá na vlak do Liptovského Mikuláše.
O tomto jubilejním ročníku jsme celkově najeli jen něco málo přes 100 km, ale zato překonali
nejvyšší převýšení v historii Tour de More Mara. A naučili jsme se ještě jednu důležitou věc: do
základního vybavení cykloturisty na této akci patří i horolezecké lano. Nikdy totiž nevíš, kde tě
Čvachta zavede.
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Interní školení Dakoty
Termín: 18. června 2016
Místo konání: klubovna Mýto
Jako každý rok i letos jsme před letními prázdninami uspořádali školení vedoucích, instruktorů a
dalšího táborového a oddílového personálu. Zabývali jsme se bezpečnosti práce s dětmi a
mládeži, účetním minimem, historií S.K. a K.S. Dakota a zdravovědou. Zdravovědě jsme se letos
věnovali na profesionální úrovni za přítomnosti dvou zdravotních sestřiček – Marcelky a Jany – a
hasiče Davida.
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Letní tábor „Muži v černém“
Datum zahájení: 16. 7. 2016
Datum ukončení: 30. 7. 2016
Místo konání: Bobrovecká dolina, SK
Počet účastníků: 44
Celotáborová hra, která byla založena čistě na tématech sci-fi a krimi,
tedy vycházela ze stejnojmenných filmů a kresleného seriálu Muži
v černém. Překvapivé bylo, že mnoho dětí nevědělo, kdo to jsou Muži
v černém a co je jejich posláním. Počasí táboru přálo, i když občas byla
zima. Velmi prospěšným byla účast zhruba 8 Slováků, kteří letní tábor
oživily a české děti se seznámily se slovenštinou.
Tábora se zúčastnil uspokojující počet dětí, dá se říci, že ideální. Týmy
byly 3 a každý tým pocházel z jiné galaxie. Personál tvořili agenti útvaru
MIB a také mimozemšťané, kteří na planetě Zemi přebývají v utajení
nebo hledají na Zemi útočiště.
Děti se hlavně snažily o záchranu Galaxie Orion a o dopátrání
mimozemšťanů, kteří se snaží ovládnout onu Galaxii Orion a také
ovládnout Zemi.
Mezi jednu z nejzábavnějších a nejzajímavějších her patřilo lovení
mimozemšťanů, tedy jejich krve – slizu. Na stromech se ukrývali
mimozemšťané – gumové rukavice. Úkolem dětí bylo získat jejich krev
zabitím vždy jednoho pomocí tyče. Sliz představoval škrob rozmíchaný ve
vodě s barvivem. Zábavné na tom byla to, že děti, jak propichovaly
mimozemšťany, tak jejich sliz vždy kapal směrem dolů a děti jej chytaly
do rukou – někteří i do vlasů, oblečení.
Na výlet jsme se vydaly poprvé na Žiarskou chatu, jelikož počasí bylo
horké a na túru do hor nevhodné. Žiarská chata byla úžasná. Přidáváme ji
k našim dalším oblíbeným výletům.
Téma LT nakonec děti přijaly s nadšením a tábor lze hodnotit
za úspěšný.
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Letní tábor „Star Wars“
Datum zahájení: 30. 7. 2016
Datum ukončení: 13. 8. 2016
Místo konání: Bobrovecká dolina, SK
Počet účastníků: 61
Po záhadném útoku Sithů zůstaly děti jedinou naději
celé galaxie. Při hraní her a plnění složitých úkolů se
děti naučily spolupráce, respektu k přírodě i sobě
samým, šifrování, vázání uzlů, stavění vorů,
rozpoznávání hvězd, rozdělávání ohně a dalším
tábornickým dovednostem. Na vlastní kůži si také
mohly vyzkoušet souboj se světelnými meči. Tématika
STAR WARS byla dětem blízká, což se pozitivně
projevilo na jejich motivaci. Přeháňky se objevily jen
zřídka, většinu času bylo slunečno a teplo.
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Letní tábor „Hledání stromu života“
Datum zahájení: 16. července 2016
Datum ukončení: 30. července 2016
Místo konání: Hustopeče nad Bečvou
Počet účastníků: 48
Během 14 dnů jsme zažili na táboře plno dobrodružství, kdy jsme jako indiánské kmeny plněním
úkolů a hraním her hledali bájný strom života, který se podařilo najít všem kmenům. Také jsme
díky krásnému počasí provedli několik výletů v okolí tábora, a to do Hranic na Moravě, lázní a
jeskyně v Teplicích nad Bečvou, dále na Pustevny, odkud jsme šli túrčičku přes Radhošť do
Rožnova pod Radhoštěm. Koupání v řece Bečvě a na Štěrkáči bylo také super. Program tábora se
nám povedl. Počasí až na pár letních nočních bouřek nám také přálo. Všichni se těšíme na další
ročník našeho tradičního tábora na základně v Hustopečích nad Bečvou!
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Letní tábor pro rodiče s dětmi
Datum zahájení:13. srpna 2016
Datum ukončení: 20. srpna 2016
Místo konání: Bobrovecká dolina, SK
Letní tábor pro rodiče s dětmi… bez něj si už ani nedokážeme
léto představit! Letos proběhl výroční pátý tábor v Bobrovecké
dolině na Slovensku, který byl zaměřen na rodiny. Dokonce
o něm vyšel i článek v časopise Archa! Tábor má své kouzlo
už jen tím, na jak krásném místě probíhá. Louka, téměř ze
všech stran obklopená lesem, hraničící s Tatranským národním
parkem. Kousek od tábora teče osvěžující potůček. Ráno
rodinky vstanou, zajdou si na snídani, vezmou si svačinku a
buď vyrazí na výlet nebo lenoší v táboře, hrají deskovky, střílí
z luku nebo se věnují nějakému sportu. Odpoledne kolem
16 hod si dají polívku, pak následuje malá pauza a hurá hrát hry
až do večeře. A po večeři zase hry! Když už děti večer spí, hrají
rodiče v hangáru deskovky nebo hry. Prostě ideální dovolená!
Letos byl tábor provázen celotáborovou hrou Divoký západ.
Stavěli jsme chýše Manittouovi, směňovali jsme potraviny
s jinými indiánskými kmeny, hráli indiánský basket a Lacross,
opékali hady na tyči a užívali jsme si indiánského života. Byl to
opět super tábor plný skvělých lidiček a příjemných chvil.
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Příměstské tábory 2016
Datum zahájení: července 2016
Datum ukončení: srpen 2016
O letních prázdninách v roce 2016 jsme nezaháleli, a pro děti z Ostravy a blízkého okolí jsme
uspořádali celkem 7 turnusů příměstských táborů v areálu naší klubovny Na Mýtě. A protože
změna je život, letošní léto se každý turnus nesl v duchu celotáborových her. Děti se tak mohly
stát Vědci, Indiány, Cestovateli, apod. Děti navštívily zajímavá místa, zahrály si spoustu
tematicky zaměřených her s ohledem na celotáborovou hru daného turnusu. A většina z účastníků
využila možnosti na našich příměstských táborech přespávat. Chceme tímto poděkovat všem
hlavním vedoucím a jejich kolektivům, za zajištění krásného programu pro děti. V tomto roce se
nám podařilo v rámci příměstských táborů oživit letní prázdniny pro 131 dětí, a tyto děti obohatit
o nové zážitky.
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Autobusový výlet pro rodiče s dětmi
Termín: 24. září 2016
Místo konání: ZOO Lešná, Zlín
Jednodenní výlet do ZOO Lešná pro rodiče s dětmi, který významně
finančně podpořilo Statutární město Ostrava, byl další povedenou
akcičkou. Ráno nás u klubovny na Dubině vyzvedl autobus a vyrazili jsme
směr ZOO. Tam jsme si před branou udělali společnou fotečku a dali jsme
si na pár hodin rozchod, aby si každý svým tempem prohlédl zvířátka.
Viděli jsme slony, žirafy, surikaty a desítky dalších zvířat. Také jsme se
mohli projít výběhem mezi klokany nebo si pohladit rejnoky. Kdo měl
zájem i o kulturu, měl možnost zúčastnit se prohlídky zámku v ZOO
Lešná. Rodiče i děti si výlet pochvalovali a těší se na další.
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Fotokroužek „Fotílek“
Termín: 25. září 2016, 16. říjen 2016, 27. listopad 2016
Fotokroužek vznikl díky grantu „Koncepce podpory mládeže
na krajské úrovni“. K vedení kroužku byli oslovení lidé, kteří
se zajímají ve svém volném čase o fotografování a také
fotografují. Fotokroužek byl určen lidem od 6 let do 26 let.
Kroužek se odehrával vždy během jednoho celého dne.
Dětem bylo na počátku kroužku vysvětleno fotografování, dále
základy fotografování a základní technické dovednosti. Tato
teoretická část se zabývala správnou technikou – světlo a stín,
kompozice. Poté se děti vydaly
na praktickou část. Konec
schůzky byl ve znamení
hodnocení.
Dětem
byly
promítnuty jejich fotky a
okomentovány jejich chyby,
aby se jim příště vyvarovaly.
Během prvního termínu bylo
počasí dopoledne sychravé,
mrholilo a byla mlha. Během
dne se ale počasí krásně
vystříbřilo a tak si děti mohly
vyzkoušet focení i pomocí
přirozeného světla – slunce.
Děti si s vedoucími vyšly na
procházku po městské části
Hrabůvka, kde si vyzkoušeli své
nabyté (technické) zkušenosti. Fotografovali zejména město a
jeho tvář.
Druhá schůzka byla ve znamení techniky. Bylo využito chladného
a sychravého počasí pro zachycení „tvrdosti“ průmyslu. Děti se
vydaly do Dolní oblasti Vítkovic, kde pomocí fotoaparátů zachycovaly surovost kovu a
průmyslu. Jelikož ten den byla velká zima, tak po návratu z „výletu“ byly odzkoušeny různé tipy
a fígle pro fotografování, např. obtočení objektivu sáčkem nebo šátkem pro mlhavé rozostření.
Třetí závěrečná schůzka byla návratem do minulosti. Kroužek navštívil známý jednoho
vedoucího, který dětem představil staré historické fotoaparáty: Ljubitel, Flexaret. Děti si
vyzkoušel také fotografování pomocí těchto aparátů. Foceno bylo na černobílý/barevný film a
svitkový film. Tato schůzka dále
pokračovala nabytím zkušeností pro
fotografování osoby, figury. Do
kroužku byla přizvaná mladá slečna,
kterou si děti samy namodelovaly pro
své nápady. Slečna byla focena jak
digitálními
fotoaparáty,
tak
fotoaparáty historickými. Vznikly tak
velmi krásné fotky.
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Sraz letního tábora „Star Wars“
Datum zahájení: 7. října 2016
Datum ukončení: 9. října 2016
Místo konání: Vítkov – Klokočov
Počet účastníků: 22 dětí
Na děti, jako obvykle, čekal víkend plný her a zábavy. Po příjezdu a ubytování dětí se hrály hry
v tělocvičně. V sobotu se děti s vedoucími vypravili na túru k nedalekému lesu a po cestě hráli
zajímavé hry. Odpoledne se hráli klidné hry v tělocvičně a večer se konala diskotéka. V neděli
jsme se vydali směr Ostrava - Svinov za svými rodiči.

Sraz letního tábora „Muži v černém“
Datum zahájení: 21. října 2016
Datum ukončení: 23. října 2016
Místo konání: Budišov
Po dlouhé době jsme se sešli s radostí v srdci na srazu letního tábora v malebné vísce Budišov
nad Budišovkou. Jako obvykle na děti čela spousta her a ještě více zábavy, která je vždy na srazu
zaručena. Hráli jsme jak klidné hry tak především hry akčnější až běhací.

27

Dakoťácký azimut
Termín: 15. října 2016
Místo konání: Ostrava-Bělský les
Počet účastníků: 34
V sobotu 15. října se uskutečnil čtvrtý ročník našeho oddílového polního závodu. Dakoťáckého
azimutu se letos zúčastnilo na 34 závodníků a pořadatelů. Počasí nám přálo, vše klaplo tak jak má
a den jsme si tedy mohli naplno užít. Závod sestával ze dvou částí. Jako první se běžel orientační
závod Rogajning a poté závod, který prověřil naše vědomosti a tábornické dovednosti. Uzlovali
jsme, poznávali rostliny i živočichy, turistické značky, stali jsme se mistry ve zdravovědě a také
jsme ukázali svou kondičku. A to nebylo zdaleka vše. Velké díky patří pořadatelům a zejména
kuchařům, kteří pro nás v pátek spolu s dobrovolníky připravili a v neděli usmažili bramborové
placky. A že to jsou placky se vším všudy, o tom není pochyb. Také nechyběly dakoťácké
muffiny. Všichni účastníci se olizovali, až za ušima 😊 Děkujeme za účast i pomoc a příští rok
na polojubilejním pátém ročníku!
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Podzimní Hejhula
Datum zahájení: 30. září 2016
Datum ukončení: 2. října 2016
Místo konání: Vítkov – Klokočov
Na podzim jsme vyrazili na chatu do Vítkova – Klokočova. Celkem se zúčastnilo pět rodin. Pátek
jsme pojali volněji, hráli jsme deskovky a skládali Magformers stavebnici. V sobotu dopoledne
jsme hráli hru uzlíky a vyrazili na procházku po okolí a nasbírali jsme si přírodniny, kterými jsme
si odpoledne nazdobili podzimní věnce. Pak jsme šli zase na chvilku ven a hráli piškvorky,
Romea a Julii, vykoupení z věznice Shawshank a hulákanou. Odpoledne jsme ještě vyráběli
marcipán. Večer jsme opékali špekáčky. V neděli jsme hráli hru recepty.
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Tvořivé dílny
Termín: 8 října 2016; 25. – 27. listopadu 2016
Tvořivé dílny proběhly dvakrát. V říjnu to byla jednodenní akce a v listopadu víkendovka.
Během tvořivých dílen jsme vyrobili spoustu užitečných věciček, dárečků, ozdob a dalších
věciček. Byly to například žabky (boty), stojánek na ubrousky z kolíčků, krmítko pro ptáčky,
košíček z pedigu, polštářek z trička, vánoční baňky z roliček od tolpapu, dřevěné vánoční ozdoby
zdobené ubrouskovou technikou, papírové vánoční stromečky, vánoční věnce na dveře nebo
vázičky ze skleniček.
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Podzimní tábor „Příběh ztraceného vojína“
Datum zahájení: 26. října 2016
Datum ukončení: 30. října 2016
Místo konání: Vítkov-Klokočov
Počet účastníků: 31
Letošní podzimní tábor se konal ve Vítkově-Klokočově a
čítal 25 dětí a celkem 6 vedoucích. Děti se již před
táborem z letáčku dověděly, že před pár desítky let, se na
Hadince udál příběh vojína, který starší obyvatelé Vítkova, kde tábor probíhal, pamatují. Děti
jsme vyzvali, aby nám pomohli odhalit dávné tajemství vojína Slavoje.
Naše mise byla úspěšná, již první den při ubytování děti našly
při hře v budově staré vojenské oblečení. V tomto oblečení byl
ukrytý dopis Slavojové ženy, a také vojenská knížka Slavoje.
Z dopisu byl napsán 29. 7. 2006 a byla z něj patrná adresa jeho
ženy. Dověděli jsme se, že měl v době psaní dopisu dvě malé
děti, a že by měl oslavit v srpnu roku 2006 své 27. narozeniny.
Ve večerních hodinách děti kreslily, dle informací ve vojenské
knížce podobu Slavoje. Šlo o povedené kresby
Druhý den jsme na základě dopisu ženy Slavoje, zkoušeli uvařit kotlíkový guláš, který vaříval se
svou ženou a dětmi na výletech. Vedoucí v nalezeném vojenském oblečení nalezli fotku rodiny
Slavoje, ale aby to děti neměly zadarmo, musely všichni do jednoho
splnit stanoviště s úkoly, které si pro ně připravili vedoucí – tak
prověřili jejich vlastnosti hodné vojáků. Děti to zvládly a fotky rodiny
Slavoje byly vyvěšeny na nástěnce. Večer, jsme dětem uspořádali
Haloweenskou party, abychom je odměnili za jejich píli a
namaskovali jsme se do jednoho barvičkami na obličej.
Třetí den jsme s dětmi v dopoledních hodinách zdobili polštáře, aby
se jim dobře spalo nejen na táboře, ale i doma po táboře. A po
obědě jsme šli do vojenského prostoru Hadinka, kde děti nalezly
starý novinový článek o nehodě Slavoje z roku 2006 u jeho
pomníku. Děti tam nalezli i hřbitovní svícen, který tu dle místních
pravidelně chodí zapalovat s dětmi žena Slavoje. Po návratu jsme
hráli hry v tělocvičně a děti večer získali Táborový zpěvník.
Čtvrtý den děti hráli hru, při které získávali věci, které má mít správný voják. Baruš přivezla do
tábora zraněného člověka, kterého nalezla u cesty při návratu z nákupu. S dětmi jsme ho
ubytovali ve volném pokoji. Při zavolání na nástup se z ničeho nic neznámý zraněný člověk
vyřítil z pokoje na nástup a salutoval. Děti začaly mít podezření, že je to voják Slavoj. Večer při
zpívání písniček v tělocvičně, jsme zpívali i písničku vojína Slavoje, kterou napsal své ženě.
Neznámý muž ji začal prozpěvovat s námi, jako by ji znal. A podle získaných informací, kterými
byl dětmi zahlcen tento muž, si i nakonec vzpomněl kým je.
Pátý den jsme se s dětmi domluvily, že Baruš Slavoje po táboře odveze za jeho ženou na poslední
známou adresu uvedenou v nalezeném dopise. V případě, že by tam již jeho žena s dětmi
nebydlela, pomůže mu je najít. Děti si z tábora odv ezly nejen polštář, pamětní list, drobnou
odměnu a sladkost, ale i pocit, že se přičinily v nalezení Slavoje a pomohly mu vrátit se zpět
k jeho ženě a dětem.
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Country bál Dakoty
Datum zahájení:19. listopadu 2016
Datum ukončení: 19. listopadu 2016
Místo konání: Kulturní dům Vratimov
V letošním roce se opět uskutečnil již 5.
Country bál Dakoty, který se konal 19. listopadu
2016 v Kulturním domě ve Vratimově. Country
bálu se zúčastnilo (cca 70 lidí). Od 19:00 hod.
pomalu začínali docházet lidé. Okolo půl osmé
proběhlo zahájení proslovem, poté už po celý večer hrála kapela Kulhavá kobyla. V době
přestávek probíhala ukázka line dance. V průběhu večera probíhala také výuka jednoduchých
tanců. Kolem půlnoci proběhlo slosování vstupenek. V programu byla také tombola o ceny.
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Mikulášský ping-pong
Termín: 3. prosince 2016
Místo konání: TJ Sokol; Ostrava-Hrabůvka
Počet účastníků: 23 účastníků
Ping-pong je hra pro každého! Letošní turnaj proběhl v TJ Sokol v Ostravě – Hrabůvce.
Na začátku jsme se rozdělili na dvě skupiny. V každé skupině hrál „každý s každým“. Celkem si
zapingpongovalo 23 hráčů. Každý hráč se na oběd občerstvil zelňačkou a čerstvým chlebíkem a
dostal na rozloučenou perníkového Mikuláše.

Mikulášská nadílka
Termín: 5. prosince. 2016
Místo konání: Ostrava
Počet účastníků: 25 dětí
V letošním roce náš Mikuláš, Anděl a dva čerti
poctili svou návštěvou celkem 25 dětí
z Ostravy-Jih. Ne jeden člověk se podivil, když
z našeho oddílového auta vystoupila z místa
řidiče čertice Eržika, a poté Mikuláš s Andělem
a dalším čertem. Dětem čertice Eržika s druhým
čertem ponechala Kartu hříchů, aby děti věděly,
co mají zlepšit. Na této Kartě hříchů byly však i
pochvaly dětí, aby se neopomenulo, v čem
vynikají. Letos čerti ponechávali dětem
Čertovský oplatek, který když sní rodiče, znamená, že děti se nenapravily a čerti pro ně mají hned
přijít. Anebo po snězení dětmi, kdy jim to musí povolit rodiče, se čerti do dalšího dne, kdy chodí
s Mikulášem a Andělem nevrátí. A Mikuláš a Anděl, dětem po odzpívání písničky anebo
zarecitování básničky a příslibem polepšení ponechal balíček se sladkostmi. Děkujeme Íčkám, za
přípravu a skvělý průběh této akce. Rodiče toto minimálně jednou za rok kladně vítají.
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Vánoční zájezd do Bratislavy
Termín: 10. prosince 2016
Místo konání: Bratislava
Počet účastníků: 40 účastníků
Vánočního výletu do Bratislavy se
zastávkou v Kovozoo v Uherském hradišti,
který se konal 10. prosince 2016, se
zúčastnilo celkem 40 lidí. Tradičně byl sraz
naplánován na půl 8 ráno před oddílovou klubovnou na Dubině. Zhruba v 9 hodin ráno jsme
dorazili do Kovozoo v Uherském hradišti, kde náš čekala jízda vláčkem Steelinka s výkladem o
jednotlivých částech provozu. Následovala společná exkurze zakončená videem a prohlídka
exponátů, která již byla v režii samotných účastníků. Zhruba ve 2 hodiny odpoledne jsme dorazili
do Bratislavy. Zde každý účastník nakládal se svým časem dle uvážení. Konec rozchodu byl
naplánován na 5 hodin odpoledne, kolem 21:00 jsme dorazili ke klubovně na Dubině. V
Uherském hradišti nás zastihly mráčky, v Bratislavě svítilo sluníčko.

Vánoční besídka
Termín: 14. prosince 2016
Místo konání: Klubovna Mýto
Vánoční čas je čas setkávání rodin a
přátel. Oddílové děti si nacvičili
scénky, vtipy a písničky a ozvaly své
rodiče, sourozence, babičky, dědečky a
další rodinné příslušníky a kamarády,
aby se přišli podívat a pobavit. Letos vystupovali oddíly Čaponka, Pumíci, Akičitateča,
Tarantanka a Bletokaheya. Besídkou nás provázela Laura a Lůďa, Tom a Ondra nám natočili
videozáznam a nafotili nás. Po besídce jsme se všichni sešli u vánočního punče, který připravil
Střední. Byl to opravdu povedený podvečer plný příjemných chvilek a
vánoční pohody.
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Turnaje v deskových hrách
Místo konání: Ostrava – Hrabůvka
Letos jsme uspořádali čtyři turnaje v deskových
hrách, v každém ročním období jeden. Každý byl
zaměřený na jinou deskovou hru (popřípadě hry).
Turnajů se mohli účastnit i Ti, kteří deskovku
neznají, pravidla vždy vysvětlujeme na místě 😊
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2.3.

Ekologické akce a aktivity

Sběr a likvidace vánočních
stromků
Datum zahájení: leden 2016
Datum ukončení: březen 2016
Místo konání: Ostrava – Jih

Náš spolek se po domluvě s ÚMOb Ostrava – Jih pustil do sběru a
likvidace vyhozených vánočních stromků. V lednu a únoru jsme s našimi
členy procházeli sídliště obvodů Dubina, Hrabůvka, Bělský les, Zábřeh a
sbírali vyhozené stromky zpod oken, chodníků a trávníků. Tyto jsme pak
stahovali na hromádky blízko cest (dostupnost na odvoz). Místa jsme
zakreslovali do map, hlásili našemu „dispečinku“, který pak vyslal pro tyto
stromky náš „speciálně upravený vůz“ (auto s přívěsným vozíkem)
s „nakládacím týmem“. Tento „tým“ stromky naložil a přepravil k našim
klubovnám na Dubině, nebo v Ostravě-Hrabůvce, kde jsme stromky
shromažďovali, když jich bylo cca 500 – 600 ks, tak jsme požádali OZO o
odvoz. Přijeli dle domluvy s velkým drtícím vozem a následně je odvezli
do Hrušova k dalšímu zpracování v kompostárně.
Sběr a likvidace 2016 v číslech:
- Za leden a únor 2016 jsme průběžně sesbírali celkem 3 735 ks stromků
- Na sběru se podílelo celkem pět našich kmenů a klubů, aktivně sbíralo 46 členů
- Svozy se „speciálně upraveným vozem“ provádělo dle potřeby DAKOTA, o.p.s. se svými
třemi tříčlennými „nakládacími týmy“
Poznámka: Navázali jsme na aktivitu našeho původního oddílu WAKANTANKA, který působil
jako náš předchůdce v letech 1991 – 2000 a tuto aktivitu vyvíjel po celou dobu své činnosti.
Tímto se aktivně věnujeme environmentální výchově našich členů, je to veřejně prospěšná
činnost pro naši obec a setkává se s uznáním obyvatelů našeho obvodu a také novinářů. Je to
určitě činnost smysluplná, výchovná a taky záslužná.
Chceme poděkovat za spolupráci OZO Ostrava a DAKOTA, o.p.s.
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Jarní brigáda v Bělském lese
Termín: 30. dubna 2016
Místo konání: Ostrava – Bělský les
Jako každý rok i letos jsme vyrazili uklidit do
Bělského lesa a pořádně uklidit kolem studánky.
Sešli jsme se u světelné křižovatky na okraji Běláku.
Počasí nevypadalo moc moudře, ale nakonec bylo
krásně teploučko a svítilo sluníčko.
Vyrazili jsme od křižovatky směrem k točně tramvají
v Zábřehu a nasbírali jsme 2 pytle odpadků. Od točny jsme
se vydali ke studánce u Koliby. U studánky jsme vyhrabali
a vymetli listí, vysbírali odpadky.
Nejvíce bince bylo u altánku nad studánkou, kde jsme
nasbírali šest pytlů odpadků a pozůstatků něčího pelíšku.
Bylo toho opravdu hodně.
Po našem zásahu jsme Bělský les zbavili 8 pytlů odpadků a
pročistili jsme studánku. Bylo nás sice málo, ale byli jsme
vytrvalí! Bělský les je zase o něco čistější. Doufáme, že to dlouho vydrží!

pracovití

a
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Patronace nad studánkou v Bělském lese
Datum zahájení: Leden 2016
Datum ukončení: Prosinec 2016
Dne 29. 3. 2014 jsme oficiálně dostali do
pod svůj patronát studánku v Bělském
lese, a to díky naši dlouholeté spolupráci
s Ostravskými městskými lesy a zelení.
Tuto poctu jsme přijali s radostí. I když
nám tím vznikla povinnost se o tento
objekt starat.
Každý týden zajde ke studánce uklidit
jeden kmen nebo klub, kromě letních
prázdnin, kdy ji chodí uklízet děti
z příměstských táborů.
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2.4.
Akce, na kterých náš spolek spolupracoval s jinými
neziskovkami nebo se jich účastnil

Den Země Ostrava – Poruba
Termín: 19. dubna 2016
Místo konání: Ostrava – Poruba
Den Země na Hlavní třídě v Porubě je tradiční akce, které se
účastníme už roky. Měli jsme udělanou výstavku fotek z
naší činnosti a na našem stanovišti se stavěla mozaika z pet
víček. Počasí bylo krásné, dětmi se to z mozaiky jen
hemžilo. Mazaikaři byli šikovní a podařila se nám postavit
celá mozaika!

Den Země v Havířově
Termín: 22. dubna 2016
Místo konání: Havířov
Tradiční
oslavy
Dne
Země byly v Havířově
připraveny
na pátek 24. dubna na centrálním náměstí Republiky, v
dětském parku na Fibichově ulici i v areálu školy Frýdecká v Bludovicích. Hlavní program na
náměstí Republiky začal 22. 4. v osm ráno. Na slavnostním zahájení oslav Dne Země v 8.30
pozdravil přítomné náměstek havířovského primátora a pak už následoval několikahodinový
program, který postupně navštívily dvě tisícovky dětí. "
Na náměstí Republiky a v sousedícím dětském parku čekalo na
návštěvníky celkem19 stanovišť, kde se mohli pobavit nebo
poučit. Jedním ze stanovišť bylo i naše stanoviště, které zajistil
kmen Tygři. Děti zde poznávali a odlévali stopy, hledaly ptáčky
a také se naučili, z čeho se skládá oděv ptáků. A mikroskopem
zkoumali úžasné složení jednotlivých ptačích per.
Den Země je den věnovaný Zemi a každoročně připadá na 22.
dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21. března, a oslavovaly příchod jara. V moderním
pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek, upozorňující lidi na dopady ničení životního
prostředí. Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku 1969.
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Bambifest
Datum zahájení: 20. května 2016
Datum ukončení: 21. května 2016
Místo konání: Ostrava – Bělský les
Jako již tradičně jsme se zúčastnili festivalu neziskových organizací Bambifestu, který se koná na
louce před Kolibou v Bělském lese. Jako každý rok nám vyšlo krásné počasí, tak i díky této
okolnosti nebylo o účastníky nouze. Kromě spousty příjemných a usměvavých dětí a jejich
rodičů, jsme poznali i velkou řádku zajímavých lidí z jiných neziskových organizací, což je dle
našeho názoru jeden ze skrytých účelů takových to akcí.
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3. Naše klubovny a táborové základny
Naše klubovny s nachází jedna v Ostravě na Dubině na ulici Aloise Gavlase a druhá v Ostravě
na Hrabůvce na ulici Na Mýtě.

Táborové základny máme také dvě a to v Hustopečích nad Bečvou, nedaleko Hranic na Moravě
a druhá je na Slovensku, kousek od Liptovského Mikuláše v Bobrovecké dolině.
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4. Napsali o nás
Zdroj: Časopis Archa 2/2016
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Zdroj: Časopis Archa 6/2016
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Zdroj: Letáček SVČ Korunka o Dni Země 2016
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5. Kouřové signály
Ano, je to tak! V roce 2016 jsme začali
vydávat vlastní časopis! Po prvním čísle se
jen zaprášilo a o druhém a třetím ani
nemluvíme! Autory článků jsou instruktoři,
vedoucí, ale i děti, takže každý človíček si
v něm najde článek, který ho zaujme 😊

45

6. Poděkování
Náš spolek je nestátní nezisková organizace, která by bez dotací, grantů a sponzorských darů
nemohla fungovat.
Chceme poděkovat našim poskytovatelům dotací a grantů v roce 2016:
➢ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,
➢ Moravskoslezský kraj,
➢ Statutární město Ostrava,
➢ Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih.
Také děkuje za finanční, materiální a jiné dary:
➢ Firma JC Trans – zvýhodněná autobusová doprava a skladové prostory zdarma
➢ Firma Drozda – finanční dar na činnost hokejbalového klubu
Na závěr chceme poděkovat všem našim dobrovolným pracovníkům – vedoucím, instruktorům a
statutárním zástupcům, bez kterých by naše činnost nemohla existovat, za jejich obětavou a
nezištnou práci v našem spolku. Děkujeme.

Schváleno na Velkém sněmu 18. března 2017

Zpracoval: Adam Masaryk

…………………………………….

Statutární zástupce: Roman Walek

…………………………………….

Revizor: Antonín Matulík

…………………………………….
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