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Základní informace 

Název: Spolek Větrníci 

Sídlo: Školní 128, 382 11 Větřní 

IČ: 015 52 341 

DIČ: CZ01552341, neplátce DPH 

Zápis ve spolkovém rejstříku: ze dne 1. 1. 2014, spisová značka L6066, Krajský 

soud v Českých Budějovicích 

Statutární orgán: Předseda spolku Jaroslav Pfeferle 

Telefon: +042 606 941 468 

e-mail: vetrnicios@seznam.cz 

URL: http://vetrnici.cz 

Facebook: https//www.facebook.com/spolekvetrnici/  

Právní forma: Spolek 

Rada spolku: Jaroslav Pfeferle, předseda spolku 

   Jan Kučera, místopředseda spolku 

   Romana Pfeferlová, členka rady spolku 

Nejvyšší orgán spolku: Valná hromada spolku 

Dobrovolní vedoucí a instruktoři: Jaroslav Pfeferle, Romana Pfeferlová, Jan 

Kučera, Jana Saitlová, Zuzana Bohdalová, Amálie Osomová, Lucie Cifreundová, 

Kristina Hnidová, Matěj Pfeferle. 

Členství v jiných subjektech:  

Od 14. 11. 2013 jsme členem Rady dětí a mládeže Jihočeského kraje 

 

 

mailto:vetrnicios@seznam.cz
http://vetrnici.cz/


3 
 

Úvodní slovo 
 
Je poměrně těžké s odstupem několika málo měsíců zhodnotit rok 2021. Rozhodně 

byl dalším rokem pokračující pandemie, která se promítla v běžném životě každého 

z nás a pochopitelně i v činnosti našeho spolku. Začít „něco dělat“ jsme mohli 

prakticky až po polovině května. Důvodem byla platná opatření vyhlášená v říjnu 

roku předcházejícího. 

Rok 2021 měl být v našem spolku rokem, kdy si připomeneme 20. výročí zahájení 

činnosti oddílu Lvíčata. Připomínali jsme si výročí na oddílových schůzkách, ale z 

důvodu omezených možností shromažďování na větší akce nedošlo.  

Přes všechna platná nařízení se nám podařilo uspořádat letní tábor pro děti, 

víkendovou akci na základně DDM v Zátoni a za spolupráce dalších spolků i 

víkendovou akci pro starší členy na Hamru. Hned po letních prázdninách jsme 

zahájili pravidelnou činnost oddílu Lvíčata i klubu Větrníček a udrželi ji prakticky 

až do konce roku. Přes omezení činnosti a rušení akcí byl i tento rok plný nápadů, 

zážitků, poznání a nových přátelství. Podařilo se nám mnohé překážky přeměnit v 

příležitosti a posunout se tak kupředu. Poděkování patří všem, kdo k tomu 

jakýmkoli způsobem přispěli. Děkujeme.  

 
Ve Větřní dne 28. 2. 2022                                   
 

Jaroslav Pfeferle                                                                                                                        
předseda spolku 

  
 

Pravidelná činnost 

Stejně jako v předcházejících letech spolek rozvíjel pravidelnou činnost s dětmi 

prostřednictvím dvou volnočasových kolektivů.  

Oddíl Lvíčata i letos pokračoval v činnosti s dětmi školního věku. Jsme rádi, že děti 

i rodiče mají o činnost oddílu zájem. Pokračovali jsme v činnosti ve dvou 

skupinách, rozděleni na starší a mladší děti. Schůzky jsou každé úterý od 16:00 do 

18:00 hodin. Zaměření oddílu je všeobecné, ale baví nás poznávání přírody, 

tábornictví, turistika, výtvarné činnosti, vyrábíme nejrůznější výrobky, rádi 

hrajeme hry a soutěžíme.  

Na tomto místě bychom rádi poděkovali Městu Větřní, které nám ochotně pomohlo 

s výpůjčkou zasedací místnosti pro schůzky oddílu na dobu, kdy byl vládním 

nařízením omezen počet účastníků schůzky na 10 účastníků.   
 

Druhým kolektivem, který pravidelně v našem spolku pracuje s dětmi, je Klub 

Větrníček. V klubu se scházejí děti od 1 roku věku do 5 let v doprovodu rodičů. 

Schůzky jsou každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hodin. Klub se věnuje nejrůznějším 

aktivitám. V tomto roce jej postihl podobný osud jako oddíl Lvíčata – téměř půl 

roku nemohl pracovat. 
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Dvacet let oddílu Lvíčata 

V září tohoto roku uplynulo přesně dvacet let od doby, kdy se konala první schůzka  

Lvíčat. Bylo to přesně 14. 9. 2001.  

 

Brigáda na táborové základně Hamr 
 
Tentokrát se brigáda konala 19. 6. 2021. Z našeho spolku se jí účastnilo celkem 16 

vedoucích, rodičů a starších dětí z oddílu. Cílem bylo připravit základnu a její okolí 

na konání letních táborů. Vyměnili jsme vodovodní baterie v kuchyni a umývárně 

nádobí, umyli okna, vyčistili matrace, umyli nábytek a také celé umývárny a 

kompletně celou kuchyň včetně zařízení, zametli, vytřeli, posekali zahradu, uklidili 

sklad a „spáchali“ ještě nějaké další drobné opravy. Děkujeme všem, kdo se za náš 

spolek zúčastnili a pomohli.  

 

Letní tábor 16. 7. – 25. 7. 2021 
 

Na tento rok jsme připravili celotáborovou hru nesoucí název Husité. Jak již název 

dává tušit, přenesli jsme se do doby, kdy v českých zemích vládl král Václav IV.  

Setkali jsme se s mnoha kladnými a i záporně vnímanými osobnostmi českých dějin. 

Jako první nás čekala audience právě u českého krále Václava IV. a jeho manželky, 

královny Žofie Bavorské. Všichni účastníci byli králem přivítáni na jeho dvoře a při 

této příležitosti je královský kronikář uvedl do historického obrazu doby. Další 

osobností, se kterou měli účastníci možnost se seznámit, byl Jan Hus. Vyslechli 

jsme jeho kázání v Betlémské kapli a v průběhu tábora se s ním setkali ještě 

mnohokrát. Nemohl chybět Jan Žižka, slavný husitský hejtman a také nechvalně 

známý a v Čechách neoblíbený uherský král Zikmund. V průběhu tábora jsme se 

snažili, aby se děti dozvěděly něco užitečného o této významné kapitole české 

historie. Vyrobili jsme husitské vlajky, trička se znakem kalicha, husitské zbraně – 

jako např. řemdihy, meče, kopí, cepy a také štíty. Sehráli jsme  mnoho her. 

Doprovázeli Jana Husa do Kostnice, pokusili se o jeho záchranu z hořící hranice 

(bohužel marně, dějiny se prostě nedají obrátit), hned dvakrát se vydali na plenění 

borůvkové paseky (to plenění prosím berte s rezervou, chovali jsme se k přírodě 

skutečně ohleduplně, tak jak se na správné táborníky sluší a patří). Na vlastní oči 

jsme viděli pražskou defenestraci, nechali se naverbovat do husitského vojska a 

prožili den tvrdého vojenského výcviku (osobně na něj dohlížel hejtman Jan Žižka). 

Založili nové město Tábor (postavili jsme celkem čtyři propracované „zmenšeniny“ 

středověkých měst). Sehráli několik významných bitev – báječnou bitvu za využití 

šátků a dalších textilií u Sudoměře, bitvu u Domažlic, v níž hlavní úlohu sehrál 

červený klobouk, který podle pověsti ztratil kardinál Cesarini. Poslední bitva se 

odehrála u Lipan. Byla to velká hadráková bitva všichni proti všem, při které byly 
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povolené štíty a pavézy, které si děti vyrobily v průběhu tábora. Kdo byl zasažen, 

odcházel mimo herní území. Hrálo se několik kol – oddíl proti oddílu, děti proti 

vedoucím. Celotáborou hru zakončila pověst O blanických rytířích, která český 

národ od nepaměti posiluje ve vědomí, že až bude v Čechách nejhůře, vyjede 

vojsko vedené knížetem Václavem českému lidu na pomoc. 

V průběhu tábora, každý den, přicházely na řadu věci i ryze táborové. Jako úklid, 

obstarávání dřeva do kuchyně, nebo na táborák, pomoc v kuchyni (zejména 

škrábání brambor a mytí nádobí jsme si jako každý rok opravdu zase užili), 

nakupování, zpívání s kytarou, nechyběla noční hra,  míčové hry a také koupání 

v nedaleké Vltavě. Věříme, že se nikdo na táboře nenudil.   

Závěrem musíme poděkovat všem vedoucím a instruktorům, kteří se podíleli na 

přípravě tábora a na jeho samotném průběhu. Děkujeme naší paní kuchařce, díky 

ní máme na táboře o velkou starost méně a spoustu dobrého jídla pro všechny. 

V neposlední řadě děkujeme rodičům za jejich pomoc s přípravou základny na tábor 

a také za to, že s námi zase děti na tábor bez obav pustili. 
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Víkendová výprava na Zátoň – II. Filmový víkend na 
téma „Slunce, seno, jahody“ 
 
Víkend 15. – 17. 10. 2021 byl víkendem, kdy jsme mohli po dlouhé době vyrazit na 
víkendovou výpravu, kterou jsme pojali jako, v pořadí již druhý, Filmový víkend. 
Jako inspiraci jsme si zvolili film pana Zdeňka Trošky „Slunce, seno, jahody“.  
V pátek večer jsme společně shlédli ukázky filmu, abychom si připomenuli postavy 
a nezapomenutelné scény z této bláznivé letní komedie. Právě postavy a scény 
z filmu nás inspirovali k následnému víkendovému programu. Tak např. jsme se 
vydali na průzkum okolí a cestou nalézali terče s neúplnými „hláškami“ z filmu, 
které měly děti doplnit. Vyzkoušeli jsme si spoustu dovedností – hledání jehly 
v kupce sena, hrabání trávy po slepu, dojení, sháněli jsme zaběhlé stádo krav. 
Vyráběli voňavé mýdlo, vařili si oběd i večeři. Také jsme se vydali do blízkého lesa, 
abychom absolvovali Stezku faráře Otíka. Nemohla chybět téměř noční hra. Celý 
víkend jsme hráli hry uvnitř i venku. Zkrátka, dobře jsme se bavili, naučili se něco 
nového a hlavně mohli jsme být zase spolu. Vyšlo nám i počasí – sluníčko svítilo. 
K naplnění názvu filmu, který nás inspiroval k programu, chyběly už jen jahody. 
Každý účastník proto dostal při odjezdu na cestu domů jahodový kompot! 
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Starší na Hamru 
 
5. – 7. 11. 2021 se na táborové základně Hamr sešli starší děti (od 14 let) na akci 
věnované právě této věkové kategorii. Na pořádání akce se podílelo Pionýrské 
centrum Český Krumlov, Spolek Větrníci a Poutníci Kaplice z.s.  
Setkání se vydařilo a splnilo očekávání jak účastníků, tak i vedoucích. Všichni se 
shodli, že budeme v podobných setkáních i nadále pokračovat. 
 

 

 

 

 

Poděkování 

Děkujeme všem, kdo i v roce 2021 hledali a nacházeli možnosti jak podpořit naši 
činnost a jak nám pomoci. Především rádi děkujeme:  
 

Městu Větřní za finanční podporu a za podporu činnosti oddílu Lvíčata.  
 

Radě dětí a mládeže Jihočeského kraje a spolku Poutníci Kaplice za milou 

spolupráci.  
 

Ze všeho nejvíce děkujeme všem dobrovolným vedoucím a instruktorům za to, že 

i v roce 2021 zajišťovali činnost spolku, oddílu, klubu a všech akcí.  
 

Děkujeme také rodičům dětí za důležitou pomoc a také za důvěru.  
 

Hospodaření spolku 

V uplynulém roce hospodařil spolek s prostředky, které získal od členů jako členské 

příspěvky a účastnické poplatky na akce a dále s prostředky z dotací.  
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Výroční zpráva spolku Větrníci byla schválena XVI. Valnou hromadou spolku 
dne 15. března 2022. Neprošlo jazykovou úpravou. 

 

 


