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Úvodem 
 

Není snadné popsat na několika listech papíru spoustu hodin činnosti 
dobrovolníků, kteří věnují svůj volný čas ve prospěch práce s dětmi. Nejde ani popsat 
radost a štěstí dětí, které se zúčastňují našich akcí. Děláme to proto, protože nás to 
baví a věříme, že je to správné. Pokusíme se Vám přiblížit naše cíle, a jak to děláme. 
Pro ty, co nás znají, to nebude nic nového. 
 
 
Kdo jsme a jak jsme vznikli 
 
 Občanské sdružení Děti Řepice vzniklo 5. října 2011. Jako hlavní zakladatelé 
byli Martin Tíkal a Vladimíra Tíkalová, kteří již od roku 1998 byli členy Občanského 
sdružení Dětem pro radost, které působilo v okolí Žatce. Od roku 2002 byl Martin 
Tíkal hlavním vedoucím zdejšího letního dětského tábora. Po přestěhování se do 
Řepice v roce 2006 začali připravovat drobné akce pro děti z okolí Řepice a v roce 
2008 byl v Řepici první letní dětský tábor. V dalších letech probíhalo čím dál tím víc 
akcí a v roce 2011 po letním táboře bylo rozhodnuto, že založíme vlastní Občanské 
sdružení.  
 Dne 5. 10. 2011 přípravný výbor ve složení Martin Tíkal, Vladimíra Tíkalová a 
Eva Soukupová začali pracovat na stanovách Občanského sdružení děti Řepice a 18. 
listopadu jsme byli zaregistrováni u ministerstva vnitra. 7. 12. 2011 byla první schůze 
a přijímání nových členů. Cílem našeho sdružení je organizovat akce pro děti a mládež, 
podporovat vzdělávání dětí a mládeže a zajišťovat spolupráci s veřejností. 
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Základní údaje 
 
 
Název:     OBČANSKÉ SDRUŽENÍ DĚTI ŘEPICE 
   
 
IČO :     22765603 
 
 
Registrace:    dne 18. 11. 2011 VS/1-1/86481/11-R 
 
 
Sídlo:     Řepice 133, 38601 
 
 
 
Rada sdružení:   Martin Tíkal 
 
     Vladimíra Tíkalová 
 
     Eva Soukupová 
 
 
Kontakty:    tel. 777214510, 777023291 
 
     e-mail mtiky@seznam.cz, detirepice@seznam.cz 
 
     www.deti-repice.cz 
 
 
Číslo účtu:     2700399007/2010 
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Přehled činnosti v roce 2014 
 

Akce Datum Poznámka 
Zimospaní pro ZŠ Sedlice 23. -24. 1. 17 dětí 
Zimospaní pro veřejnost 24. -26. 1. 23 dětí 
Jarní prázdniny spolu 3. -7. 2. 90 dětí 
Lyžování v Alpách 9. 3. 26 osob 
Výlet do Tropical Islandu 4. -6. 4. 30 osob 
Brigáda na úklid hřiště  21. 3.  
Otvírání lanového centra 19. 4.   
Víkend ve Střelských Hošticích 25. -27. 4. 29 dětí 
Koncert Maxim Turbulence 17. 5. 239 osob 
Bambiriáda 22. -24. 5.  
Výlet na Bahna 7. 6. 20 osob 
Hvězdospaní 25. -26. 6. 23 dětí 
Brigáda na tábor 28. 6.  
Letní tábor 1. běh 13.- 25. 7. 55+14 osob 
Letní tábor 2. běh 26. 7.- 2. 8. 25+10 osob 
Příměstský tábor 21. -25. 7. 15 dětí 
Víkend na Lipně 19. -21. 9. 20 osob 
Strašidelný les 4. 10. více než 100 osob 
72 hodin 11. 10. 19 osob 
Výlet do Tropical Islandu 21. - 23. 11. 36 osob 
Předávání ceny Přístav 5. 12. Praha ministr ŠMT 
Výroční schůze 6. 12. Řepice 
Silvestrovské deskohraní 31. 12. 22 dětí 
Pravidelná vybíjená Každou 

sobotu 
Průběžně 25-35 dětí 

Tvořivé ruce a tancování Sobota od 
října 

 

Letní kino červenec a srpen 
  

 
 
 
 
 



Občanské sdružení Děti Řepice 
 

Rok 2014 byl pro naše sdružení úspěšný a povedlo se nám více než dobře navázat na 
rok 2013. Na každý měsíc jsme pro děti připravili nějakou zajímavou akci nebo výlet. 
Členové sdružení byli aktivní a v hojném počtu jezdili na akce i na jejich přípravu. 
Obzvlášť aktivní byli praktikanti, kteří dojíždí na akce až z Prahy.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rok jsme zahájili obvyklou akcí Zimospaní, která má již 7 letou tradici. Ve čtvrtek 
přijela 1. třída ze ZŠ Sedlice s paní učitelkou Kovalčíkovou. Děti si vyzkoušeli 
přespat jednu noc v lednu pod stanem. V pátek začala již tradiční víkendová akce a 
dvě noci venku si vyzkoušela zatím nejmladší účastnice Zimospaní Lucinka 
Bračoková (4 roky). Počasí nám přálo a napadl i sníh.  

 
Jarní prázdniny spolu byla nová akce, kdy jsme si připravili 5 jednodenních akcí        
     v průběhu jarních prázdnin na Strakonicku. Postupně 
     jsme navštívili českobudějovické Hopsárium, lyžařský 
     areál Zadov, plzeňské 3D planetárium, horažďovický 
     bazén a jeden den jsme strávili v Řepici. Každý den 
     byl jiný a tak měli děti i rodiče možnost vybrat si to 
     pravé. Využívali jsme autobus i vlak a děti sportovaly 
     i se vzdělávaly. Akce měla úspěch a v příštím roce jí 
     určitě zopakujeme.  
 
  
Oblíbené lyžování v Alpách mělo opět úspěch. 
 

Středisko Dachstein bylo krásně upravené a plné 
jarního slunce.  
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Již počtvrté jsme vyrazili na víkend do německého Tropical Islandu. Po lednovém 
spaní ve stanech na sněhu byly dva dny u vody úplně jiným zážitkem. Areál nabízí 
nejen vyžití u vody, ale i spoustu prolézaček, hřišť, restaurací a obchůdků, kde se děti 
opravdu vyřádí. Tuto akci jsme na podzim zopakovali a dokonce za autobusem ještě 
vypravili 4 auta. Zájem byl opravdu velký.   

 
      Na jaře jsme udělali brigádu a následně  
      otvírání lanového centra. Členové sdružení se 
      sešli a připravili hřiště a lanové centrum na letní 
      sezónu. Pověsili jsme nové překážky a vyměnili 
      písek u prolézaček. Následně jsme slavnostně 
      zahájili provoz lanového centra a hřiště u lesa. 
      Přišlo spoustu dětí i rodičů a všichni si  
      vyzkoušeli nové překážky v soutěži o řepického 
      opičáka.  

 
Jarní párty ve Střelských Hošticích je již tradiční 
akcí, pro malé i velké děti. Tentokrát byl areál plně 
obsazen a tak děti hrály různé hry proti ostatním  
skupinám. Večer společně řádily na dětské diskotéce. 
Pro rok 2015 změníme místo, ať děti poznají i jiná  
místa v Jižních Čechách. 
 

 
      Na květen jsme připravili dětské  

       odpoledne s koncertem skupiny Maxim 
       Turbulenc. Plánované květnové teplé a 
       slunné počasí se nepodařilo a tak jsme 
       odpoledne trávili v zimních bundách. To 
       se odrazilo i na celkové účasti, kdy přišlo 
       jen 239 návštěvníků. O to více se ale  
       všichni bavili a v některých chvílích to 
       vypadalo, že si to více užívají dospělí než 
       děti. Bylo to super. 
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     Česká rada dětí a mládeže pořádala již tradičně 
      Bambiriádu. V Českých Budějovicích tuto akci 
      zastřešuje RADAMBUK, kde jsme i mi členy. 
      Dvoudenní akce se zúčastnilo 9 členů sdružení. 
      Seznámili jsme se, se spoustou stejně smýšlejících 
      lidí a získali mnoho nových nápadů na nové 
      akce. 

 
 

Červnové Hvězdospaní jsme připravili pro  
3.A ZŠ Poděbradova. 22 dětí strávilo noc na  
lehátku a dopoledne v lanovém centru. Na oběd  
se děti vrátily procházkou do školy.  

 
 
 
Letní tábory 

 
Pro tento rok jsme připravili 2 

termíny letních táborů a 1 příměstský. 
Celkem na táborech bylo 107 dětí a na 
chodu se podílelo 27 vedoucích. 
Nejvíce bylo dětí s trvalým pobytem ve 
Strakonicích (36) a z Řepice (28). Ze 
strakonického okresu bylo 88 dětí a 
z jiných okresů 19.  

 
 

Na prvním dlouhém táboře bylo 47 dětí 
a užili si spoustu zajímavých aktivit. Mezi 
nejzajímavější určitě patřil přílet vrtulníku  
PČR, ukázka zvířátek (zooterapie), 
návštěva střelnice i exkurze u hasičů.  
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Nejstarší oddíl měl dvoudenní výlet s přespáním 
v Sedlici. Děti si samy uvařily večeři a přespaly pod 
přístřeškem na střelnici. Pro některé děti to byl již 
poslední tábor jako dítě a tak doufáme, že v příštím 
roce přijedou jako praktikanti. 

 
 
Druhý termín letního tábora byl pouze týdenní 

a tak se nebály vyzkoušet si stanování i menší děti. 
Pro ty nejmenší jsme připravili příměstský tábor.  

 
 

 
Ohlasy na tábor byly velice 

pozitivní, proto se na rok 2015 
pokusíme přidat další termín 
tábora.  

 
 
 
 

 
Dále jsme prováděli údržbu dětského hřiště u lesa a zlepšení zázemí pro naše 

akce. Účastnili jsme se akcí pořádaných obcí, kde jsme pomáhali s organizací 
(pohádkový les, karneval, zahájení adventu, opékání brambor, a další).  

 
 

Hospodaření  
 
 Hospodaření v uplynulém roce bylo vyrovnané s mírným zůstatkem. Velkou 
zásluhu na tom mají naši členové, kteří dělají zdarma a rádi. Bez jejich pomoci by 
nebylo možné nadále takto fungovat.  
Celkové příjmy byly 261.492,- Kč.  Dostali jsme 17000,- Kč sponzorský dar. 
Výdaje činily 246.313,- Kč.  
Zůstatek ke konci roku činí 15.180,- Kč.  
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Plánované akce v roce 2015 
 

Na rok 2015 máme připraveno spoustu aktivit. Mezi ty větší určitě patří  
Zimospaní, Jarní prázdniny spolu, Tropical Island, Jarní otvírání dětského hřiště, 
Víkend na statku va Výšticích, Bamboška, 3 turnusy letního tábora, 2 turnusy 
příměstského tábora, Strašidelný les, letní kina, kroužek tancování, dovedných rukou 
a vybíjené. 11. Dubna se zúčastníme turnaje ve vybíjené v Táboře. 

 
Poděkování 

 Chtěli bychom poděkovat jménem občanského sdružení všem členům a 
sympatizantům za to, že přispěli svou aktivitou k úspěšnému roku 2014, ale 
především: 

- Firmě Celia-CZ, s.r.o. 
- obci Řepici 
- Firmě KOVOS ST s.r.o. 
- paní Bečvářové 
- Strakonické pekárně 
- a všem našim příznivcům 

Závěrem 

 

 

Více o nás naleznete na      www.deti-repice.cz   

Naši partneři 

 

 

 

        a další 


