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Zpráva o činnosti za rok

Základní údaje
Turistický oddíl Ježci, z.s. – T.O. Ježci, z.s.
Sídlo:
IČ:
Spisová značka:
Číslo b.ú.:
Mobil:
E-mail:
Web:
Statutární orgán:

Otavská 3 , 37011 Č. Budějovice
02279703
L 6186 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
263540877/0300
774 232 578
jardababis@seznam.cz
www.to-jezci.cz
Jaroslav Babický, vedoucí spolku
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O nás
Turistický oddíl Ježci byl založen v červnu roku 1990 a vznikl oddělením Zelené družiny Ježci z
oddílu Ztracená stopa a doplněn novými členy. Ze začátku nás bylo jen 9 a měli jsme klubovnu
v panelovém domě v místnosti sloužící pro domovníka. Později jsme se rozrůstali a podařilo se nám
získat klubovnu od DDM v Lannově loděnici. Od roku 1990 jsme byli členy Hnutí svobodných oddílů,
v roce 2013 jsme založili samostatné občanské sdružení T.O.Ježci, o.s.
V současné době máme klubovnu v Lannově Loděnici (u Dlouhého mostu), kde se konají pravidelně
ve středu oddílové schůzky. Výpravy se konají nepravidelně jedenkrát za měsíc. Některé výpravy
jsou již tradiční jako například zářijová „Kukuřičná výprava“, „Vánoční výprava“, „Sáňkovací výprava,
„ Velikonoční výprava“, ale taky jednodenní kde hrajeme plno zábavných her. Vánoční výpravy jsou
velmi oblíbené, ale nejen protože si navzájem rozdáváme dárky, ale taky proto, že se většinou
sejdeme i s některými bývalými členy, kteří už nemají tolik času navštěvovat oddíl, popovídáme si,
zazpíváme, zavzpomínáme na staré časy a zahrajeme si pár her. Večer než si rozdáme dárky, jdeme
ven a ozdobíme stromeček zvířátkům, zazpíváme jim koledy a teprve potom přijde řada na nás. Po
rozdávání dárků hrajeme hry a o půlnoci oslavujeme Ježčího Silvestra. Mezi novější tradiční akce
patří např.: „Ježčí Halloweenská výprava“, „Salátování“, nebo „Ježčí filmový maraton“ či „Hry bez
hranic“.
Máme své tradice a symboly – svůj oddílový znak a oddílovou hymnu, která je pro náš oddíl
posvátná a při jejímž zpívání se stojí v oddílovém postoji. Zpívá se při slavnostních příležitostech
jako je například slavnostní vztyčení vlajky nebo také při zapalování slavnostního ohně.
Náš oddílový znak má tvar Woodcraftu – znaku lesní moudrosti. Rohy
znamenají sílu a mají červenou barvu, která znamená krev. Dva kruhy
znamenají symbol přátelství a rovnoprávnosti mezi všemi. Prostor mezi
kruhy je rozdělen na čtyři části a každá část má jinou barvu. Všechny tyto
barvy znázorňují barvy čtyř družin, ze kterých se skládá oddíl. V horní části
je barva žlutá, která znamená slunce a barva modrá, která znamená
oblohu. V dolní části je barva hnědá, což znázorňuje zem a barva zelená,
která znázorňuje trávu. Uprostřed kruhu je zelený ježek, který znázorňuje to, že oddíl zakládala
zelená družina Ježci. V pozadí jsou skály, slunce,
nebe a tráva, což znamená přírodu, kterou
chráníme.
Naše tábory se konají na našem oddílovém
tábořišti na „Vydří říčce“, kde spíme ve stanech s
dřevěnou podsadou. Samozřejmě nemáme
elektriku ani jiné vymoženosti civilizace.
Náš oddíl má čtyři
družiny.
Oddílem prošlo
za
ta
léta
několik desítek
lidiček, kteří si rády vzpomenou na krásná léta strávená s prima
partou na táborech nebo jiných akcích.
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Činnost a akce

Ježci na bruslích 5.2.2020
Jedna středeční oddílovka byla
na ledě a na bruslích.
Vydali jsme se společně v
hojném počtu na zimní stadion,
kde jsme si skvěle zabruslili.

Brigáda na táboře – polomy 22.2. 2020
Akce rádců a vedoucích

Vichřice Sabina se prohnala i přes
náš tábor, ale naštěstí nezpůsobila
velké škody. Pár stromů ale
popadalo i do našeho potoka a tak by
hrozilo nebezpečí záplav, až by se za
ně nachytaly nečistoty a utvořili
hráz. Museli jsme je tedy rozřezat a
potok vyčistit.
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Oddílovka „První pomoc“ 11.3. 2020
Ve středu jsme se setkali v
Divadle u Kapličky v
prostorách Radambuku, kde
jsme se měli společně zúčastnit
zajímavého semináře, Banalfatal, Bohužel ale kvůli
koronaviru nepřijeli lektoři tak
jsme neváhali a využili
prostory Radambuku k
oddílovce věnované první
pomoci. Seznámili jsme se s aplikací Záchranka a také jsme si nakonec zahráli
několik skvělých her na sále.

Bohužel to byla na delší dobu poslední oddílovka

Ježčí „Utužovák“ 13.3.-15.3. 2020
Akce rádců a vedoucích

Pro rádce jsme pořádali skvělý
víkend na Jenišově.
Tam jsme do nich nalili pár
znalostí, co by správný rádce
měl vědět a také jsme utužili
náš kolektiv.
Skvěle jsme si to užili a pět
z nás se stalo opravdovými rádci
našeho oddílu.
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Ježčí „Korona times“ 16.3.-5.5. 2020
Tak se bohužel vyplnilo to, co jsme si
nepřáli, naší činnost jsme byli nuceni přerušit
kvůli pandemii koronaviru.
Nejprve jsme si začali psát přes sociální
sítě a také jsme začali vydávat náš ježčí
časopis ObJežník, kde jsme mimo historie a
různých zážitků a fotek, měli i hádanky, úkoli,
omalovánky a také zde bylo několik fotek jak
si dětí, jak se jim
doma vede.
Později jsme
již přešli i na
systém komunikace
přes Discort, což
bylo ale docela
pracné a ne každý
se mohl připojit. Naštěstí první vlna netrvala až tak
moc dlouho a tak jsme se mohli zase v květnu
všichni sejít.

Brigáda na táboře 9.5. 2020
V sobotu jsme se konečně
po dlouhé době mohli setkat
na oddílové akci. A jak
jinak než na táboře a na
brigádě. Byli jsme moc rádi,
že už můžeme něco
podnikat a bylo to znát i na
tom, co jsme a sebou
zanechali.
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„Survival 2020“ 30.5.-31.5. 2020
Po dlouhé době opět výprava
a ještě takováto jedinečná!!
Společně jsme vyrazili na náš
milovaný tábor, kde jsme se
dva dny učili „přežít“ v přírodě.
Počasí mohlo být lepší, ale
nakonec jsme přežili v pohodě.

Narozeninová výprava na tábor 20.-21.6. 2020
Na táboře jsme společně
oslavili naše 30.
narozeniny a i když nám
počasí vůbec nepřálo, tak
jsme si to užili jak jen to
šlo. Bylo to super.

Brigáda na táboře 28.6. 2020
Na letošní první brigádě s
rodiči jsme se pustili do
tradičního sekání trávy, čištění
strouhy, ale i smontování nové
lávky a spoustu další práce.
Počasí nám na rozdíl od
narozeninové výpravy přálo a tak
nám šla práce hezky od ruky.
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Letní tábor Vikingové Dobrodružství v Midgardu
25.7.-8.8. 2020

Letošní již 31. oddílový tábor se konal opět na našem tábořišti v
Žalticích. Přenesli jsme se na sever do dob slávy Vikingů a společně jsme
zažili neuvěřitelná dobrodružství. Nakonec jsme našli Thorovi jeho kladivo i
rukavice s opaskem a zachránili tak nejen jeho, ale celý svět a odvrátili tak
Ragnarog. Tábor se nám opravdu vydařil a užili jsme si to

Turnaj Radambuku v Laser game 4.9. 2020
V pátek se někteří z ježků
zúčastnili turnaje v Laser game
v Branišovském lese. Nejenom,
že jsme ji pěkně zahráli ale
nakonec i obsadili pěkné 1., 2. a
6. místo. Také jsme si zajezdili
na prima elektrických
koloběžkách.
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Ježci na Vltavě 13.9. 2020
Letos nám počasí opravdu
přálo a tak jsme společně spluli
úsek Vltavy ze Zlaté Koruny do
Boršova. Cestou jsme si zahráli
několik her, dali si placky i
uvařili oběd a nesmím
zapomenout ani na výborné
„občerstvení u Matoušků“
na zahradě.

Bambifest 18.-19.9. 2020
Letos byl Bambifest kvůli
koronaviru opožděn a
posunut z května na září.
Počasí nám přálo a u
našeho stánku bylo dost
plno. Akce se opravdu
vydařila

Strašidelné pověsti města 23.9. 2020
Podařilo se nám zajistit další
exklusivní, „soukromou“
prohlídku městem, která byla
nejen zábavná, ale i poučná.
Byl to opravdu skvělý zážitek a
zase jsme se dozvěděli plno
informací o našem
skvělém městě.
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Kukuřičná – koloběžková výprava na Kvildu
2.-4.10. 2020
Letošní „Kukuřiná výprava“
byla letos opět něčím
vyjimečná. Vzali jsme si s
sebou koloběžky a naše
turistické putování bylo na
koloběžkách. Samozřejmě
jsme také pojídali kukuřičky a
hráli hry atd.

72 Hodin – vyčistíme Branišovský les 16.10. 2020
Bohužel kvůli koronaviru a
nařízeným opatřením se
letošní ročník
dobrovolnických akcí s
názvem 72 hodin nemohl
uskutečnit v nám známé
podobě, kdy jsme se v
hojném počtu sešli na
konečné trolejbusu na Máji a
společně pročesali les a
vyčistili ho od odpadků, které tam naházeli nezodpovědní a lhostejní lidé.
Akce byla pro oddíl sice zrušena a byla omezena jen na dobrovolné počínání
jednotlivců. Stejně se ale sešlo několik malých skupinek lidiček, kterým patří
velký dík. Ve skupinkách se samozřejmě neslučovalo nikdy více než 6 osob,
abychom neporušili zákonné nařízení.
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72 Hodin na táboře 18.10.2020
Letošní akce rádců a
vedoucích byla bohužel
poznamenaná opatřeními
souvisejícími s koronavirem.
Nakonec nás mohlo jet
jen 6 ale i přesto jsme udělali
spoustu práce.

Ježcí „Korona times podruhé“ 20.10.-5.12.

Opět nás přepadla koronavirová epidemie a opět jsme museli ukončit naší
„Živou“ činnost. Bohužel jsme se nemohli vídat už ani v omezeném počtu
a byli jsme nuceni se scházet jen pomocí meetu na svých počítačích.
Protože jsme ale byli už „vyučení“ z jara letošního roku, najeli jsme na
on-line činnost rovnou a tak jsme nevynechali ani jednu schůzku.
Dokonce i tradiční Halloweenskou výpravu jsme museli nahradit on-line
Halloweenskou oddílovou, stejně jako čertovskou a další.
Naštěstí po Mikuláši nastalo rozvolnění a mohli jsme se už scházet
všichni, i když jen venku. To nám ale nevadilo. Bohužel jsme ještě
nevěděli, že naše radost není na dlouho.
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Vánoční výprava na Maškovec 12.12. 2020
Protože nám letos nedovolila
epidemiologická opatření jet
na třídenní výpravu na Kvildu,
tak jsme se dohodli, že
pojedeme alespoň na
jednodeňku. Společně jsme si
opekli buřtíky, zahráli pár her,
a navštívili zříceninu hradu
Maškovec. Také jsme ozdobili
stromeček pro zvířátka a
zazpívali vánoční oddílovou
písničku. Užili jsme si to opravdu skvěle.

Vánoční oddílovka 16.12. 2020
Protože se chystalo
opětovné uzavření DDM a
zákaz scházení lidí, kvůli
koronaviru, tak jsme na nic
nečekali a uspořádali jsme
poprvé v historii oddílu
Vánoční oddílovku venku, s
rozdáváním dárků pro
kamarády a s ozdobeným
stromečkem atd.
Oddílovka byla sice jen hodinu, ale stihli jsme si popovídat, rozdat dárky a
popřát vánoce a dokonce i ohňostroj.
Doufali jsme, že po novém roce už se to pomalu bude vracet zase zpět do
normálu, abychom zas konečně mohli rozjet naší činnost. Bohužel opak byl
pravdou…..
Naší letošní činnost jsme ukončili velkou filmovou vánoční soutěží „Televizák
2020“ která byla také jen přes počítač a konala se 22.12.

12

Letošní činnost našeho oddílu byla bohatá. I když nám pandemie
koronaviru dvakrát překazila na několik týdnů činnost, měli jsme asi
30 klasických a 20 on-line schůzek jsme měli i 19 akcí, mezi které patří
výše uvedené výpravy, a tradiční oddílové akce.

Závěr
Turistický oddíl Ježci děkuje všem rádcům, vedoucím a
dobrovolníkům, kteří se podíleli navzdory těžké době na činnosti
oddílu, na přípravách akcí, svým členům za účast a samozřejmě
také rodičům za spolupráci, které si velmi vážíme.
Těšíme se na další společné akce i v roce 2021.

Jaroslav Babický
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vedoucí spolku
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