Oddíl Pochodeň se představuje…
Oddíl Pochodeň je občanské sdružení věnující se volnočasovým aktivitám dětí a mládeže se
zaměřením zejména na turistickou činnost. Smyslem naší činnosti je pravé naplnění slova
KAMARÁD – kde každý jednotlivec je osobnost, od které se ostatní mohou učit bez ohledu
na věk. Smyslem je i naučit děti zařadit se do skupiny a přijmout její pravidla, obětovat se ve
prospěch kamarádů, aniž by to přineslo vlastní užitek a v neposlední řadě i umění se sám
rozhodnout. V rámci programů mohou děti získat znalosti a dovednosti, které uplatní ve svém
životě. Klademe si za nelehký cíl poskytovat nejenom zábavu, ale i výchovu. Výchovu ke
vzájemné toleranci, úctě k sobě i druhým. Vše se snažíme ukázat svým vlastním osobním
příkladem a přístupem.
Jméno si oddíl vypůjčil od partyzánského oddílu „FAKEL - Pochodeň“, který působil ke
konci 2. sv. války na Brdech a podílel se na osvobozování naší vlasti. Naše oddílové heslo
„Jeden za všechny, všichni za jednoho!“ vyjadřuje hlavní zásadu, kterou by se měli řídit
všichni naši členové – vzájemná pomoc a přátelství. Tyto hodnoty u nás v oddíle platí
myslíme i v této hektické době.
Počet členů v průběhu let více či méně kolísá. Jsme ale velmi rádi, že i v současné době
bohaté na nabídku rozličných aktivit dokážeme oslovit. Nyní má oddíl 88 členů ve věku od
6 let (z toho 64 ve věku 6-18 let, 15 ve věku 18-26 let, 9 starších 26 let). Oddíl je otevřen
všem dětem i dospělým bez rozdílu. Náš oddíl charakterizuje především schopnost vychovat
si vlastní následovníky, kteří si prošli družinkami a tábory. Mnohdy se role dědí „z otce na
syna“ a jsou u nás i tací, kteří si v oddíle našli svého životního partnera. To jsou ti praví
„Pochodňáci“. Jistě máte ve svém okolí někoho, kdo během dlouhé historie oddílu byl delší či
kratší dobu jeho členem.
CO DĚLÁME?
Naše činnost je celoroční a pravidelná. Každý týden během celého roku se děti scházejí na
schůzkách. Schůzky organizujeme pro jednotlivé družinky, do kterých jsou děti rozděleny
podle věku. V současné době máme 5 družinek. Věnujeme se různým hrám i soutěžím,
tvůrčím a sportovním aktivitám, ale získáváme i dovednosti a znalosti z různých životních
oblastí a situací. Děti mezi sebou soutěží i v celoroční hře na motivy nějakého zajímavého
příběhu nebo knihy. Většinu času trávíme v krásné přírodě okolí Unhoště nebo na Štábu.
Takto říkáme oddílové klubovně, kterou máme postavenou na pronajaté zahradě u rybníků za
Urbanovic pivovarem. V zimních měsících, při nepříznivém počasí nebo speciálně
zaměřeným schůzkách využíváme klubovnu v centru města, kterou nám poskytlo Město
Unhošť. Naše klubová hra je indiánský lakros. V létě ho hrajeme na hřišti či na louce, a od
podzimu do jara chodíme do sportovní haly.
Pravidelně každý měsíc jezdíme na celoddílové 1–4 denní výpravy na různá místa po celém
území Čech. Kromě poznávání nových míst si děti zkouší „v praxi“ vše, co se učí při
schůzkách v družinkách. Na výpravách máme pro děti připraven celodenní program. Během
letních prázdnin pořádáme oddílové tábory, většinou jeden putovní pro starší děti a jeden stálý
pro děti mladší.
Pořádáme i speciální akce s dlouholetou tradicí, kterými plníme speciální přání jednotlivých
dětí. Např. Army day, lezení na umělé stěně Pavouk, promítání filmů, čtení na dobrou noc,
pálení čarodějnic, uzlování, rukodělná činnost apod. Na pravidelných brigádách pečujeme
o Štáb a přilehlou zahradu a každoročně se účastníme úklidu Neumannovy stezky a
unhošťských parků. V květnu pořádáme pro širokou veřejnost soutěž Cyklotrek.

Na výpravách, brigádách i ostatních společných akcích se mohou zapojit a podpořit nás i
rodiče a kamarádi.
HISTORIE A PROČ JSME PIONÝŘI?
Oddíl Pochodeň byl založen 1. 1. 1967 na „Krvavé kótě“ - kopci nedaleko Bratronic skupinkou několika chlapců pod vedením Milana Kofláka. Novoroční výpravou na toto místo
si založení oddílu každoročně připomínáme. Jednalo se nejprve o oddíl chlapecký, teprve
později se do jeho práce zapojila děvčata a oddíl se také postupně stal věkově prostupným.
Nějakou dobu oddíl působil i v přilehlých obcích, v té době měl okolo 200 členů.
Na jaře roku 1978 jsme začali stavět naši klubovnu „Štáb“ a dokončili ji v roce 1983. Celou
stavbu jsme provedli z vlastních zdrojů a vlastními silami. V tomto roce došlo také ke změně
vedoucího oddílu, kdy byl Milan Koflák vystřídán Petrem Froňkem, který oddíl vede dodnes.
V roce 1970 ale došlo k „sjednocování dětských a mládežnických hnutí a postupnému
budování jednotné masové dobrovolné organizace“ PO SSM. Ta se roku 1990 rozpadla.
Řešili jsme tedy otázku jak dále? V Československu v té době vznikla či obnovila svoji
činnost celá řada nových i starých dětských a mládežnických organizací. Po zralé úvaze jsme
se rozhodli přihlásit k obnovené organizaci Pionýr, která nám svým zaměřením a programem
nejlépe vyhovuje. Bohužel dodnes si lidé myslí, že je spjata s Komunistickou stranou Čech a
Moravy a její ideologií. Cílem organizace Pionýr je vést děti k tradičním hodnotám evropské
civilizace bez vazeb na ideologie nebo náboženství.
FINANCOVÁNÍ
Všichni členové oddílu platí roční příspěvky ve výši 400,- Kč. V průběhu roku si každý člen
hradí náklady při účasti na výpravách a dalších akcích. Účastnický poplatek na výpravu se
průměrně pohybuje ve výši 350 Kč. Abychom udrželi účastnické poplatky v přijatelné výši,
hradí si je v plné výši i všichni vedoucí, včetně táborů. I na tomto je vidět, že to děláme spíše
srdcem, než jako zdroj příjmů. V případě, že se nám podaří získat dotace na činnost sdružení,
můžeme účastnický poplatek částečně snížit. Dotace čerpáme z MŠMT, od Města Unhošť,
KÚ Střední Čechy a spřátelených firem. V tomto roce nás dále finančně podpořili rodiče a
naši příznivci v souhrnné výši 35 000 Kč.
ZÁVĚREM
Myslíme, že tímto článkem jsme poměrně přesně představili naší činnost, historii i zázemí.
Novým spoluobčanům jsme chtěli ukázat, že existujeme a že mají kdykoliv možnost k nám
přijít. Ostatní Unhošťáci nás jistě znají a těm jsme se pokusili vysvětlit a poopravit různé
mýty a nepravdy. Oddíl funguje díky velkému nasazení všech členů, díky finančním
podporám bývalých i současných příznivců a v neposlední řadě i díky podpoře Města
Unhoště.
V případě, že by Vás naše činnost zaujala, budeme rádi, když se přijdete podívat na některou
z našich akcí. Více informací můžete získat také na www.pochoden.cz a www.pionyr.cz

parta vedoucích oddílu Pochodeň

