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Zápis
ze zasedání Rady Pionýr, PS Koloušci Božejov, které se konalo dne 19. dubna 2012 od 17:00 hod.
v klubovně PS Koloušci, Na Obci 1768 v Pelhřimově

Přítomni: R. Ondrušek, J. Bambasová, V. Máca, J. Kuchařová, M. Klapová, N. Hunalová, E. Štefflová, A. Štěpánková,
I. Stránská
Omluveni : T.Čech, V. Zeman, O.Kořínková
Zasedání zahájil a řídil R. Ondrušek. Zapisovatelem byla zvolena I. Stránská, ověřovatelem zápisu byla zvolena
J.Bambasová.

Program jednáni:
1.

Kontrola zápisu z jednání Rady PS ze dne 15. 1. 2012.
Usnesení: Rada PS schvaluje zápis z jednání ze dne 15. 1. 2012 bez připomínek.

2.

Personální otázky-jmenování funkcionářů PS:
Ája prošla kurzem Kvalifikace instruktor, souhlasí se jmenováním s účinností od 19. 4. 2012
Usnesení: Rada PS jmenuje Alenu Štěpánkovou instruktorem a členem rady.

3.

Zprávy o činnosti PS od minulého zasedání Rady PS:
a) Činnost hudební skupiny Koloušci
-kapela funguje, pravidelně se schází
-do budoucna uvažuje o vlastní tvorbě
-uvažuje o pořízení odposlechů, na něž by bylo třeba vypracovat projekt
-vystoupení v ZŠ Božejov proběhlo, stejně tak kladně hodnoceno vystoupení 7.3. v hotelu Slávie
b) Keramická dílna v Pelhřimově
-otevřeny 2 kroužky
-dětský (4děti+2 dospělí) je složen ze schopných keramiků, někteří jsou schopni tvořit samostatně, jiní ne
-pro dospělé (5 dospělých) je složen ze zkušených a schopných keramiček, tvorba samostatná technicky
zvládnutá
c) Výtvarné oddíly v Božejově
-objevují se problémy s kázní- děti křičí, zaznamenali jsme několik drobných úrazů v tělocvičně
- kroužek navštěvují ale i „šikovní prvňáčci“
d) Akce Jaro v dílně
-akce probíhající o jarních prázdninách se zúčastnilo 5 dětí
e) Ringo 2012
-turnaj proběhl v pohodě
-první místa zůstala v Božejově
-historicky nejvyšší účast (enormní dosud nevídaný počet družstev-17)
->domácí, Černovice, Tábor, Český Krumlov, Chvalšiny
f) Velikonoce v dílně
-akce proběhla o velikonočních prázdninách za téměř stejné sestavy (viz d))
g) Propagační aktivity – výstava výrobků keramických dílen a letáková akce v Pelhřimově
-výstavu zorganizovala Lenka Šmídová, v budoucnu bude snaha tuto akci zopakovat
-letáková akce v Pelhřimově- poštou bylo po Pelhřimově rozesláno 5500 letáků, celkem jich bylo vyrobeno
6000 (v Praze za cca. 8040 Kč), tudíž jich 500 zbylo pro další potřeby
-letáková akce vyšla zhruba na 10000 Kč z Fondu Vysočiny
- nával nově příchozích zlákaných letáčky je očekáván příštím rokem
h) Účast na Turbánku
-5. místo mezi kolektivy vyuzloval Martin Princ, známý taktéž jako Máňa
Usnesení: Rada bere na vědomí předložené zprávy o činnosti.

4.

Ekonomika:
a) Účetní uzávěrka 2011
b) Aktuální stav hospodaření
c) Členské příspěvky pro rok 2013
-rada uváží možnosti udělování stipendií
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Usnesení: Rada PS :
- schvaluje účetní uzávěrku 2011.
- schvaluje návrh výše členských příspěvků na rok 2013- variantu č.1 (viz. příloha)
- bere na vědomí aktuální stav hospodaření PS (viz.příloha).

5.

Plánované akce:
a) Vystoupení hudební skupiny
-30. 4. 2012 u Stráže (3 bloky po 13 písničkách)
-8. 5. 2012 v Mnichu
-13. 5. 2012 v Pacově v hospodě Na Růžku
-4. 8. 2012 v Božejově pro farnost Božejov
-13. 9. 2012 v Pelhřimově „u myslivců“
-původně plánované vystoupení 6.5. pro farnost Božejov nebude!
b) Letní soustředění hudební skupiny
-1.- 4.8. 2012 na Jemčině
- součástí vystoupení v Božejově pro farnost (4.8.)
- vzhledem k plánovanému vystoupení 13. září proběhne zkouška programu na vystoupení 8. nebo 9.9.
c) Letní soustředění keramických dílen
-proběhne 17.-19.8. 2012 v Dubovicích
d) Projekt „otevřené klubovny“
-v termínu od 8. do 16. září 2012
- ve středu bude probíhat modelování pro veřejnost
-ve čtvrtek 13.9. proběhne vystoupení kapely
- týden před projektem se uskuteční úklid
Usnesení: - Rada schvaluje plán akcí.
- Rada pověřuje vedením výše uvedených akcí R. Ondruška

6.

Obsahová, organizační a personální příprava letních táborů 2012:
a) Úkoly:
•

M.Klapová :
− Příprava na hru „Rozstříhaná zpráva“
− 130 slov, téma: pravěk, mamuti
− 2 zprávy- 2 vyhotovení
• V.Máca:
− Přidělá madla na 4 plechové sudy na tříděný odpad
− opatří nápisy na výše zmíněné nádoby
• T. Čech :
− Příprava na hru „Nech to koňovi, ten má větší hlavu“
− 36 otázek i s odpověďmi - namnožit 4x
− 2 různá vyhotovení
• V.Zeman :
− Příprava na večerní program „přijeli kupci…“ v druhém běhu – 1 vyhotovení
− Připraví 10 úkolů (k tématu), za které budou děti dostávat suroviny na vaření
− Časový rozsah: 2h
-úkoly stačí dodat na stavbu tábora 30.6.
I.Stránská a J.Kuchařová :
- Připraví návrh programu keramických dílen – dodat do 30.4.2012.
b) 1. běh
aktuálně - 17 dětí
c) 2. běh
aktuálně -26 dětí
Usnesení: Rada PS bere na vědomí stav přípravy letních táborů.

7.

Různé:
a) Vzdělávání vedoucích
-byla rozdaná osvědčení o kvalifikaci
b) Nové vnitřní předpisy PS Koloušci
-rozkaz vedoucího PS č.1/2012 ze dne 20. 3. 2012 – sankční řád
c) Brigády pro KOP
-v rozsahu 5 hodin
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- V. Máca má možnost jet na Bambiriádu nebo PS brigádu zaplatí
d) Změny u DDP
-nově zaváděny vstupní lékařské prohlídky
e) Propagační předměty
-letáček: magnetická hra, píšťalky… PS objedná píšťalky pro vedoucí.
f) Stavění stanů - brigáda
- proběhne 15. 5. 2012 – vedoucí akce N.Hunalová
g) Diskuze
-Monika Klapová (kapelnice) vznesla návrh na pořízení nového ošacení kapely - návrh byl přijat
- V.Máca – návrh na umístění závory do vjezdu tábora – R.Ondrušek projedná se starostou, V.Máca nachystá
závoru.

Zapsala: I. Stránská

Zápis ověřila: J. Bambasová

