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Výroční zpráva 2012 
 

Naši činnost podpořili 
 

Město Chrudim 
 

Pigmentum s.r.o. 
 p. Erlebach Janovanka, MUDr. Slejška   

firma L. Francouze, Skupice, MUDr. Slejšková 
rodiče Marhanovi, Hrabovských, Urbánkovi, 

Hanzlovi, Gerhartovi, 
firma Altech, p. J. Kalvoda 

 
poděkování patří všem, kteří celoročně, 

 o víkendech a prázdninách pracují  
bezplatně s dětmi nebo při budování táborové 

základny, dále rodičům, kteří materiálně i finančně 
přispěli 

na pořádání a budování letního tábora  
 



 

 

 
Činnost občanského sdružení Palučiny v r. 2012 
 
Sdružení pracuje s dětmi, mládeží a dospělými celoročně. Nabízí 
výtvarné činnosti během týdne, víkendové akce pořádané zpravidla na 
našem tábořišti v Úherčicích  a tábor Indiánské léto. Veškerá činnost je 
určena nejen členům o.s.Palučiny, ale široké veřejnosti. 
V roce 2012 jsme nadále pracovali v klubovně ve Svěchyňově ulici, 
kterou nám Město poskytlo výpůjčkou. V tomto roce pokračoval úbytek 
dětí v pravidelných výtvarných dílnách. Od září 2012 začalo naše dílny 
navštěvovat nejméně dětí od zahájení naší činnosti . Průzkumem 
v okolních volnočasových aktivitách je zřejmý obdobný problém.U nás 
problém souvisí s tím, že pracujeme ve městě devátým rokem, což 
odpovídá jedné generaci školního věku, která byla našimi klienty.Děti, 
které začínaly jako předškoláci jsou dnes v prvním ročníku středních 
škol, nebo končí základní školu. Jejich zájmy jsou někde jinde a i když 
víkendové akce v Palučinách stále navštěvují, pravidelná činnost 
v klubovně je už netáhne. Musíme tedy pracovat  s novými malými 
zájemci a těch nám od září chodí do pondělní dílny 11. Ani v tomto roce 
jsme neotevřeli výtvarnou dílnu Dělání a výtvarné výroby jsme zařadili na 
víkendové akce a tábor. Nenaplnili jsme ani páteční Indiány, začalo 
chodit 5 děvčat na Výtvarnou páteční dílnu,  kterou bychom rádi udrželi a 
rozšířili. 
Činnost na tábořišti probíhala podle plánu a nabízeli jsme dětem a 
rodičům tradiční akce, které už vešly v povědomí zájemců a zařazují je 
do plánu svých volnočasových aktivit. Největšímu  zájmu se těší Cesta 
na Západ, Čarodějnice a Pohádkový les. Zájem mají děti i o Výrobu 
dárků a tradicí se začíná stávat  Mikuláš v Palučinách u táboráku 
Letní tábor 2012 byl naplněn již v polovině dubna, což lze pokládat za 
úspěch a svědčí o dobrém jménu tábora.  
Činnost s dětmi byla v tomto roce opět bezproblémová, akce jsme se 
snažili inovovat a oživit novými prvky. Bohužel tento rok jsme se všichni 
dočkali toho, co se dalo čekat a co jsme si v myšlenkách nechtěli 
připustit. Naše tábořiště si vyhlédli zloději a tak nejdříve v srpnu vykradli 
maringotku, v říjnu srub, sklad a koupelny a v listopadu avii. Takže závěr 
roku byl ve znamení odstraňování škod, zabezpečování prostoru tábora, 
a nakupování (již jednou nakoupeného) vybavení. Bohužel některé 
ztracené věci jsou nenahraditelné a škoda nevyčíslitelná, neboť k nim 
někteří z nás měli osobní vazby. ( ztráty jsou sepsány v příloze ) 

 
 



 

 

Pravidelné výtvarné dílny 
 
 
Dílny jsme vyhlásili se zaměřením  na keramiku, výtvarné rukodělné 
činnosti, lidovou tvorbu(tkaní, batikování, výroba zvykoslovných 
předmětů,korálkování,práce s kůží,dřevem, pedikem apod.), kresbu, 
malbu, grafiku, tábornické a indiánské dovednosti. 
 
LEDEN – ĆERVEN 
1x týdně               keramika MŠ, 1. a 2.tř.      Po  13,00-15,00           7 
                            keramika  od 3.tř.               Út   15,00-17,00         10 
                            keramika dospělých           Út   17,00-19,00           8 
                            keramika  od 3.tř.               Čt   15,00-17,00           8 
                            indiáni                                Pá  14,00-16,00            6 
CELKEM                                                        39 za týden 
 
ZÁŘÍ – PROSINEC 
1x za týden         keramika  MŠ,1.tř. a 2.tř.    Po   13,00-15,00          11 
                           keramika dospělých            Út    17,00-19,00           8 
                           keramika od 3.tř.                 Út    15,00-17,00           3 
                           keramika od 3.tř.                 Čt    13,30-16,30           6 
                           výtvarníci                            Pá    14,00-16,00           8 
CELKEM                                                       36 za týden 
 
 
                            

Naše akce víkendové a prázdninové  
 
Akce občanského sdružení Palučiny v roce 2012 

 
2.  – 5. února                    Pololetní prázdniny v Palučinách                21 
24. – 26. února                 Zimní hrátky- výroba papírových růží         12                                                
24. – 26. března               Vítání jara                                                   23 
                                         
20. – 22. dubna                Škola Malého stromu                                  30 
                                         pro starší 15ti let, zážitkový program 
                                         s poznáváním sama sebe        
27. 4. – 29.dubna             Čarodějnice v Palučinách                           25 
                                         Palučiňák roku 2011- Linda Marhanová 
11. – 13. května               Výroba kulis  do pohádkáče                        15 



 

 

19. -  21. května               Pečení a zdobení perníků v Palučinách        
                                         oprava kostýmů, kuis 
                                      
1. – 3. června                 Pohádkový les                                          306+70     

červen                       Brigády v Palučinách   
14. 7. – 28. 7. 2012        Indiánské léto – tábor                              64+25 
                                       program přizpůsoben velkému počtu malých  
                                       dětí(Čaponkové-komáři)V  CTH byly úkoly pro   
                                       malé a starší indiány odlišeny náročností,ale 
                                       jejich výsledky se sčítaly pro celý kmen. Malé  
                                       děti mohly ovlivnit pořadí celého kmene. Zkoor- 
                                       dinovat potřeby a zájmy obou věkových skupin 
                                       bylo náročnější, ale nakonec se vše povedlo i                                         
                                       díky pochopení nejstarších táborníků. 
                                       
7. – 9. září                     Zářijový oheň v Palučinách                           32 
5. – 7. října                    Cesta na Západ – diamantová horečka        53 
                                      k naší akci se připojily Dráčata ROBI       
                                       
16. – 18. listopadu        Víkend na srubu – vánoční dárky a přání      15 
7. – 9. prosince             Mikuláš na srubu – znovu netradičně u ohně  
                                                                                                             25 
15. prosince                  Vánoční sešlost  -  setkání v restauraci  
                                      U sladovny se známými,  kamarády a rodiči 50 
Akce lze vyhledat i ve fotogalerii na www.paluciny.cz                                       
 

 Akce pro další organizace 
 
Březen                        keramický kurz ve ŠD Vejvanovice(Hlaváčová J.)                 
                                                                                                              26    
14. dubna                    keramický kurz ve ŠD Vejvanovice(Hlaváčová J.)  
                                                                                                              15 
 červen                        školní výlet ZŠ Kunčina (D.Nedvědová, 
                                    J.Hlaváčová)                                                     25 
 
5. – 6. září                   adaptační kurzy ZŠ Olešská Praha 6. B           19 
10. – 11. září                                                                        6. A           16                                                                          
                         (J.Hlaváčová,J.Hlaváč,) 
1. a 15. listopadu      keramický kurz ve ŠD Vejvanovice            15 + 15   
                                                 (J.Hlaváčová) 

 
                          



 

 

Brigády na tábořišti a v klubovně 
 
2008 
 
duben,květen       -    základy pro srub, rozvod elektřiny do krmelce 
                                  a kůlny 
červen                 -     příprava na tábor, sekání trávy, hrabání, dřevo 
červenec             -     příprava základové desky pro stavbu srubu 
srpen                   -     úklid klubovny 
říjen – listopad    -     stavba srubu, 2 x nátěr, latění pro vnitřní zateplení 
                                 zateplení a zakrytí střechy( Jan,Jan,Jakub,Barča a Jitka 

Hlaváčovi,Martin,Dagmara a Kristýna Nedvědovi,Vladimír,Eva,Josef a Markéta Popílkovi,Pavel 
Marek,Milan a Lucka Šárovi,Jan a Láďa Štyndlovi,Jan Dalecký,Marek Starý,Radim Kadlec,Lucka 
Němcová,Marek Bogdanowicz,Zuzana Pustinová,Klára Bízová,Soňa Tomková) 
 

prosinec             -      montáž oken srubu 
 
 
 
 
 
2009 
 
březen                -   stěhování klubovny do Svěchyňovy ulice 
duben – květen  -    zateplení srubu, zakrytí vnitřních stěn OSB deskami 
                                rozvod elektřiny, komín,úprava terénu kolem srubu 
                                pečení  a zdobení perníků do Pohádkového lesa   
červen                -    položení dlažby, oplechování střechy, okapy,             
                                položení střešní krytiny,  
                                sekání a úklid trávy, vystěhování maringotky, 
                                zřízení kuchyně ve srubu 
červenec            -    dokončení vnitřních obkladů, položení špalkové 
                                dlažby na verandě, instalace schodiště 
                                příprava táborových staveb,stavba stanů  
                                vystěhování maringotky, 
                                zřízení kuchyně ve srubu 
září                     -    instalace osvětlení, obklady za sporáky 
                                úklid klubovny,příprava na činnost 
říjen                    -    přípravné práce k instalaci hromosvodů 
                                příprava materiálu do sběrny odpadu – získání 
                                financí na kamna do srubu   
listopad -            -    propojení komína se srubem a připojení kamen 
                                instalace hromosvodů 



 

 

uvedené práce zajišťovali dobrovolníci(Jan,Jan,Jakub, Barča a Jitka Hlaváčovi, Marcel 

Kramář,Martin,Dagmara a Kristýna Nedvědovi,Radim Kadlec, Láďa,Eva,Markéta a Pepa 
Popílkovi,Klára Bízová,Jakub Fafílek, Danča Kudrnková,Lucka Němcová,Marek Bogdanowicz,Zuzana 
Pustinová,Jan Dalecký,Jan Štyndl,Jana Slejšková,Soňa Tomková,Lucka Šárová,Tibor Soukup) 
všichni zároveň  připravovali a realizovali víkendové a prázdninové akce 

Odborné firmy zajišťovaly budování zdroje pitné vody, vrt, osazení 
studny skružemi, čerpadlo, příprava materiálu na rozvod vody, jímka 
odpadních vod včetně zemních prací a terénních úprav, stavbu komína, 
instalaci schodiště a hromosvodů,  odborné práce zároveň doložily 
atesty na komponenty či revizními zprávami. 
 
2010 
 
březen – červen 
 
nátěr a úklid maringotky(Danča, Barča), našití zavíracího dílu na 
stany(Dagmara, Kristýnka, teta Lenka) 
zemní práce, výkopy pro položení vodovodního potrubí, rozvod 
k budoucím koupelnám, příprava prostoru pro základovou desku(ta 
provedena stavební firmou)(Zuzana,Pepa, DanToufar,Honza Dalecký, 
rozvod vody proveden také odbornou firmou, instalaci kovových žlabů na 
mytí a jejich napojení ke zdroji vody, na zatím prázdné betonové ploše, 
„vykouzlila“ firma  Nedvěd-Hlaváč-Fafílek  
následovala úprava prostor, na kterých proběhly zemní práce, kopání 
ztvrdlých hromad hlíny a její rozvoz na místa, kde chyběla, bylo opravdu 
tou nejhorší prací 
 
červen  
 
příprava tábora, sekání a odvoz trávy z celého prostoru tábora, příprava 
a oprava podsad, postelí, podlážek, úklid srubu a jeho přeměna 
v táborovou kuchyň, úklid skladu, odvoz nepotřebných věcí, starých 
matrací atd. do sběrného dvora 
 
červenec 
 
během tábora dodala firma p. Preislera dřevostavbu koupelen a tak 
společně s pracovníky firmy naši „kluci“ během jednoho dne koupelny 
postavili 
 
září - říjen 
 
úpravy kolem koupelen, opakovaně nátěry celé stavby  
příprava dřeva na zimu 



 

 

 
2011 
 
Březen           – dodavatelsky zařízeny koupelny dřevěnými podlahami,           
                         protiskluzovými foliemi a systémem odpadních žlábků  
                          
V jarních měsících se  naše činnost zaměřila na úklid tábora, hrabání, 
sekání a úklid trávy, úpravy terénu kolem koupelen. 
 
 Duben          – vnitřní nátěry koupelen 
 
Červenec      - zařízení koupelen sprchami, závěsy, instalace  
                        koupelnových kamen na ohřev vody, úprava terénu 
                        vlevo od srubu, vyrobeny lavičky do koupelen a tradiční  
                        práce před táborem – stavba stanů, stěhování kuchyně 
                        a maringotky, budování táborových staveb a zařízení 
 
Srpen            - bourání tábora(po táboře Robiků) a úklid 
Září               - vyvezení jímky, úklid, stavění a úklid stanů pro adaptační  
                       kurzy 
Říjen             - položení lišty na podlaze v kuchyni, výroba lavice, 
                       příprava dřeva na zimu a nekonečné hrabání a uklízení 
                       listí, vyčištění okapů 
 
 
V klubovně jsme v tomto roce nevylepšili nic, vše se odbylo běžným 
úklidem – v příštím roce musíme klubovnu nejen uklidit, ale vytřídit vše 
nepotřebné a odvést do sběrného dvora. 
 
 
2012 
 
 
Březen – duben  
                     hrabání a úklid loňského listí, prořezávání větví velkých  
                     stromů(odborník V.Rýdl), úprava terénu 
Květen          příprava pohádkového lesa, výroba a malování kulis 
                     pec, perníková chaloupka, klobouk, domeček(B.Hlaváčová) 
                     pečení a zdobení perníků 
Červen         sekání celého tábořiště, úklid trávy 
Červenec    příprava tábora, úprava nových stanů, připevnění latí s  
                    háčky na lanko, výroba poliček do všech stanů, budování 
                  tábora, příprava kuchyně a mytí nádobí, velký úklid skladu, 



 

 

                  odvoz nepotřebného materiálu do sběrného 
                  dvora, poslední sekání, úprava stanů povlečením starých  
                  matrací nově zakoupenými prostěradly 
                  úklid tábora, přivezení nových palet(Danča s Jirkou) 
                  oprava maringotky, podložení kuláky a vyrovnání 
Srpen        při kontrole tábora po měsíci bylo zjištěno rozbité okno 
                  v maringotce a odcizení vybavení a materiálu pro činnost  
                  s dětmi 
Září            při Zářijovém ohni proveden výkop od krmelce k maringotce 
                  položen kabel pro el.přípojku( nadřeli se Pepa, Dalda, Honza  
                  Němeček,T.Marek,D.Toufar,J.Turina,V.Rýdl)           
Říjen          při příjezdu na Cestu na Západ zjištěno další vloupání, 
                  tentokrát do srubu – rozbité zadní okno posloužilo k vynesení 
                  vybavení srubu a mnoha dalších věcí spojených s činností, 
                  zcizenými klíči si zloděj odemkl sklad a koupelny odkud  
                  odnesl drahé vybavení a nářadí, zároveň vytrhal  ze země  
                  od krmelce nově položený el.kabel(všechny škody 
                  viz příloha) Okamžitá pomoc p.Thérové(zakoupila nože  
                  a příbory a hned večer dovezla,)  
Listopad – prosinec 
                 Likvidace škod po zlodějích, bezpečnostní systém fma Altech,  
                 závory na okenice(P.Marek),okenice fma Šindelář CR 
 

Letní tábor 
  
červenec   Indiánské léto o.s. Palučiny – tábor     64 + 22 účastníků 
                  letos jsme využili ke spokojenosti všech zásobování 
                  masem a uzeninami od p.Francouze ze Skupice a pečivo 
                  si objednali u p.Dymáka v HM. Oba dodavatelé vše vozili 
                  až do tábora.Ostatní potraviny jsme naváželi průběžně, dle 
                  potřeby.      
 
 
                                        
VZ 2012  předkládá  Mgr.Jitka Hlaváčová, náčelník o.s. Palučiny 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PŘÍLOHA K VZ 2012 – seznam věcí zcizených v Palučinách  
 
MARINGOTKA – srpen 2012                                                NÁHRADA 
 
4 ks vzduchovky v kožených pouzdrech                              1 koupena 
1 ks přímotop                                                 
1 ks žehlička                                                                            koupena    
1 ks rádio s CD přehrávačem                                                  koupena 
1 ks fén                                                                                    koupena                       
1 ks rychlovarná konev                                                            dar rodišů 
1 barel s kohoutem 
1 ks cívka s prodlužovacím kabelem 50m 
15 ks kleštičky na drátování 
15 ks nůžky různých velikostí 
1 ks na zakázku vyrobený Indiánský nůž 
5 ks kapesní nože 
2 ks vypalovačky                                                                    koupeny 
1 ks sada průbojníků 9 velikostí 
Výtvarné potřeby – fixy 10x, tempery 4x, suché pastely 5 x, voskovky 5 x 
                               provazy, provázky, šňůry, vlasce, drátky na drátování 
                               2 tašky drobných odměn na soutěže, džbánek s 20ti                
                               štětci,krepové a balicí papíry, čtvrtky 
a mnoho dalších drobností, které jsme využívali při hrách 
VENKU – litinový poklop od starého rozvodu vody 
                kovová kolejnice zapuštěná do země před skladem na odvod 
                vody při dešti 
      
SRUB – říjen 2012 – rozbité zadní okno 
 
50 ks příborů nerezových                                                      dar rodičů 
1 ks nerezový termos 20l 
kamna s kouřovody                                                               koupeno 
tříbodové světlo nad stolem                                                  koupeno 
bodová lampička moblní                                                       koupena  
 1ks ruční šlehač 
12 ks nože kuchyňské, škrabky                                            dar rodičů 
keramická dóza s kořením, dózy s různými čaji, kávou, dioptrické brýle, 
dřevěná soška afrického bojovníka 
7 ks smaltovaných malovaných plecháčků – vzájemné dárky vedoucích 
1 ks hrnec s pokličkou 40 l – plný zásob trvanlivých potravin, mléko, 
sirupy, oleje, cukr, těstoviny 
1 ks ruční el.pilka 



 

 

1 ks kytara s pouzdrem  – ve své jedinečnosti nenahraditelná                            
2 ks péřové spacáky šité na zakázku 
5 ks spacáky( 3 velmi doré kvality, zánovní) 
 
Klíče od skladu a koupelen – těmi si odemkli a zamkli a klíče odnesli 
Ostatní klíče, které ani nepoužili, ale museli jsme je nahradit 
 
 
SKLAD 
 
Velké množství čisticích prostředků, odpadových igelitových pytlů 
3 ks seker Fiskars – různé velikosti 
3 ks Fiskars nové hrábě, ostatní pracovní nářadí, nezbylo téměř nic 
 
 
KOUPELNY 
 
1 ks koupelnová kamna bez topeniště 
8 ks kohoutů venkovních koupelen, ruční sprcha 
 
VENKU – vytržený kabel ze země, od krmelce k maringotce 
 
AVIEskříň – listopad 201 
 
 2 ks stavební kolečka 
1 ks starší kamna na pevná paliva 
zahradní gril 
 
 
 
 
 
               



 

 

 


