
 

 
  

  

 



 

 



 

Je tomu sto osm let, co Robert Baden-Powell – anglický 

plukovník za druhé búrské války - uspořádal první 

skautský tábor na ostrově Brownsea. Tento okamžik je 

považován za vznik celosvětového hnutí s názvem 

skauting. 

Od roku 1907 až po současnost se členská základna 

neustále zvyšuje a v současnosti se na světě pohybuje 

přes 40 milionů skautů. Česká republika má nyní více než 

50 tisíc aktivních členů. 

Hlavním posláním skautů je výchova mládeže v duchu 

skautských hodnot. U mladších dětí hlavně dbáme na 

férovost při hrách, které slouží jako forma vzdělávání,  

a schopnost dětí se začleňovat do kolektivu. U starších 

dětí dbáme na rozvoj osobnosti a dáváme jim příležitost 

zkusit si převzít odpovědnost za kolektiv prostřednictvím 

her, organizováním výprav, prospěšných akcí i jiných 

aktivit. Skautská výchova probíhá v maximálním kontaktu 

s přírodou, proto se v dětech snažíme vzbudit o přírodu 

aktivní zájem a ohleduplnost.  

Skauting určitě není pouze obyčejný „kroužek“. Být 

skautem je životní cesta, na které se ztotožňujeme s 

určitými hodnotami. Být skautem znamená, že nám není 

lhostejné, co se děje v našem okolí. Skaut, to je 

dobrodružství, parta kamarádů, schopnost se o sebe 

postarat a hromada celoživotních zážitků.  
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Činnost našeho střediska byla obnovena v roce 1990 a od 

té doby našima rukama prošlo několik stovek dětí. I když 

byly začátky těžké, protože jsme neměli vlastní prostory 

k vedení schůzek, členská základna se neustále rozrůstala 

a díky obětavé práci vedoucích byla v roce 2000 

dostavena skautská klubovna. Od té doby je centrum 

činnosti směřováno nad školou Komenského, kde také 

klubovnu můžete najít. Nyní se naše středisko skládá 

ze šesti oddílů, sedmi dětských družinek, dohromady ze 

114 dětí a 26 vedoucích. 

V rámci kuřimského střediska jsme v tomto roce 

organizovali několik akcí, různého charakteru a s různými 

cíli: 

V březnu jsme pořádali v pořadí již 2. skautský ples pro 

skauty i pro veřejnost. Z několika pozitivních ohlasů 

usuzujeme, že tato akce je kuřimskými občany vítaná a 

rádi v ní budeme pokračovat. 

25. dubna se odehrál na pozemku klubovny Oheň sv. Jiří, 

patrona skautů. Pro děti byly nachystány různé aktivity, 

večer se opékalo nad ohněm a hrálo na kytary. 

Již tradičně se naše středisko v květnu zapojilo do 

dobročinné sbírky s názvem Květinový den. Její výtěžek 

je věnován k boji a prevenci proti rakovině. 

O letních prázdninách pořádáme skautské tábory. 

Každým rokem jezdíme k „Volavčímu rybníku“, který se 

nachází asi 2 km od obce Těšenov. V tomto roce jsme 

pořádali poprvé v historii tři turnusy kvůli vysokému 

počtu zájemců. Jelikož se jedná o vyvrcholení naši 

skautské činnosti v průběhu školního roku, sami naznáte, 

že si tyto akce zaslouží samostatný odstavec. 

Na podzim jsme v rámci vzdělávání našich nových 

vedoucích uspořádali rádcovský kurz. Jeho hlavním cílem 

bylo seznámit účastníky s nezbytnými znalostmi a 

dovednostmi při vedení družiny, aby mohli zodpovědně 

vést schůzky a organizovat pro svoje družiny výpravy. 

Tato akce skvěle posloužila ke stmelení kolektivu mezi 

novými a již zaběhlými vedoucími. 

Závěrem roku se naše středisko zapojilo do prodeje na 

Mikulášském jarmarku, pořádaném na hřišti před 

budovou školy Komenského. Celý výtěžek byl věnován na 

pomoc obyvatelům postiženým Ukrajinskou krizí.  
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V sobotu 4. července 2015 se na naše již tradiční 

tábořiště u „Volavčího rybníka“ vydali především naši 

nejmenší benjamínci a mladší část světlušek  

a vlčat – tedy děti z družin Netopýrů, Kobylek, Želviček, 

Medúzek, Vyder a Vydrýsků. 

Celý tábor se tentokráte nesl v duchu cestování. 

Celotáborová hra zavedla děti nejdříve do Londýna 

koncem devatenáctého století, odkud potom společně 

s Willym Fogem a jeho přáteli podnikly dobrodružnou 

cestu kolem světa za 80 dní. 

V duchu lidového rčení „bez práce nejsou 

koláče“ museli všichni účastníci po ranní 

rozcvičce, hygieně a snídani chvilku 

pracovat, a tak se i ti nejmladší naučili 

řezat či sekat dříví, pomáhat v kuchyni, 

škrábat brambory a spoustu dalších, pro 

život bezpochyby potřebných dovedností. 

Odpolední program se pak zaměřoval na 

hraní her do „celotáborovky“, koupání 

v rybníce a podobné zábavy.  

Věřte nebo ne, Willy Fog a jeho parta nakonec stihli 

opravdu objet celou zeměkouli. Stejně tak my jsme stihli 

dohrát všechny etapy naší celotáborové hry, čímž jsme si 

zajistili hodnotné ceny, které se rozdávali u závěrečného 

slavnostního ohně. Společně jsme si potom popřáli, 

abychom se u „Volavčího rybníka“ sešli minimálně ve 

stejném počtu i napřesrok. 
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Druhý turnus letního tábora byl letos tím nejstarším. 
Zúčastnilo se ho celkem 29 dětí z družinek Medvědů a 
Ježků, Delfínů a z teď již bývalých družin Ještěrek a Orlů a 
Sov. Starší věk dětí, který se pohyboval mezi 12 a 16 roky 
kompenzoval mladý, ale zkušený kolektiv vedoucích, v 
kterém nebyl nikdo starší pětadvaceti let. 

Tématem celotáborové hry letos byla Zeměplocha od 
Terryho Pratchetta, především pak zkažené město Ankh-
Morpork, kde jsme se postupně setkali se všemi 
důležitými postavami tohoto světa, vyhnout se přitom 
Smrťovi bylo téměř nemožné. 

Velmi známé a u nás každý rok používané: „Nejdřív 
práce, potom zábava“, letos k zábavě sklouzávalo 

poměrně rychle. Vzhledem k tomu, že většina i dětského 
osazenstva k počítání svých účastí na našem táboře už 
potřebuje obě ruce, nebylo pro nás větším problémem 
udržovat chod tábora, svépomocí nashromáždit a 
připravit dostatek dřeva i pro další turnus a každý den v 
polní kuchyni s dětmi připravovat pokrmy pro celý tábor. 

Děti si tak během tábora zvládli při hrách i mimo ně 
prožít široké hustě zalesněné krásné okolí tábora, využít 
místního rybníka, užít si velké slavnostní ohně i menší 
táboráky s kytarami, přežít dvoudenní výsadek a zažít 
spoustu dalších zážitků, které se pro ně vedoucí, ve velmi 
nabitém programu se spoustou kostýmů a scének, snažili 
připravit. 

V přírodě se naučit přežít, spoustu toho zažít a všechno si 
užít, to zkrátka musíš prožít.  
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Třetí turnus tábora 2015 měl oddíl Háďat jen a jen pro 

sebe. Tábor je završením našich celoročních aktivit a 

nabízí skvělou příležitost, jak si v praxi vyzkoušet 

činnosti, ke kterým se jinak moc nedostaneme. Mezi ně 

patří například řezání a sekání dřeva, rozdělávání ohně, 

výroba táborových staveb, orientace v přírodě, 

zdravověda nebo uzly. Také jsme se podrobněji věnovali 

skautskému zákonu, slibu a hodnotám skautingu, jelikož 

někteří z našich řad letos skládali skautský slib. 

Tématem celotáborové hry byl britský sci-fi seriál Doctor 

Who, který se točí okolo šílených dobrodružství 

mimozemského cestovatele časem, Doktora. Tato 

celotáborovka měla obrovský úspěch, jelikož se mezi 

dětmi i vedoucími nachází celá řada fanoušků. Vedoucí 

se jak s kostýmy, tak s přípravou her opravdu činili, takže 

jsme si užili dva týdny 

dobrodružství. Porazili jsme 

Daleky, Kyberlidi, Vashtu 

Neradu a spoustu dalších 

oblud. Na druhou stranu 

jsme se setkali s některými 

historickými osobnostmi, 

například s Vincentem van 

Goghem. 

 

  

Útočí na nás Kyberčlověk 
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V průběhu školního roku směřuje centrum našich aktivit 

ke klubovně. V ní během každého pracovního dne 

proběhne jedna až dvě schůzky kuřimských družinek. Do 

družinového programu se zapojují děti od předškolního 

věku, až do 15 – 16 let, kdy opouštějí základní školu. 

Každá družina má prostor, aby si žila svým životem pod 

taktovkou jednoho nebo více zkušených vedoucích. Ti 

vytváří pro děti program schůzek, organizují výpravy, 

svolávají oddílové akce určené pro další družiny s dětmi 

podobného věku, vymýšlí program táborů a začleňují své 

svěřence do střediskových akcí. 

Nyní naše středisko tvoří celkem 7 dětských družin: 

Název družiny Věk dětí Vedoucí 

Delfíni 11 - 14 Pařmen 

Medvědi a Ježci 13 - 15 Kebl 

Háďata 10 - 13 Pepo 

Kobylky   8 - 11 Žužla 

Netopýři   9 - 12 Radar 

Vydry a Vydrýsci   5 - 8 Bára 

Želvičky a Medůzky   5 - 8  Píďa 

   

Pokud vás zajímá činnost jednotlivých oddílů a družin, 

bez váhání čtěte dále! :-)  
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Za uplynulý rok jsme se zúčastnili řady akcí, ať už 

vlastních nebo cizích. První úspěšnou akcí byl Roverský 

trojboj, kde jsme se umístili na 3. místě a pro náš oddíl 

jsme vyhráli basketbalový míč. Disciplíny, ve kterých 

jsme soutěžili, byly: basketbal, fotbal a florbal. V březnu 

jsme se vydali do Brna zahrát si společně Laser game. 

Jednalo se o menší výpravu na jeden den. Za několik 

týdnů jsme se domluvili a vydali se zahrát si bubble 

fotbal. Dále jsme uspořádali několik přespání, na kterých 

jsme převážně hráli hry a bavili se. Jedna z našich 

posledních akcí se uskutečnila těsně před letními 

prázdninami za účelem nachystat program a připravit 

rekvizity na tábor, který se uskutečnil první dva týdny v 

červenci. 

  

Roveři na laser game 
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V kuřimském středisku jsme druhá nejstarší družina,  

a proto jsme už toho spolu hodně zažili a mnohému se 

naučili. Na schůzkách nehrajeme pouze hry nejrůznějšího 

druhu, ale učíme se také skautským dovednostem,  

poznáváme přírodu a snažíme se uvědomit si, co pro nás 

znamená být skautem. Naše schůzky se nesou v duchu 

celoroční hry Dračí doupě.  

Ptáte se, co všechno jsme minulý rok zažili? Šli jsme do 

jeskyně, přespávali na klubovně, zúčastnili se Svojsíkova 

závodu (kde jsme skončili na krásném 6. místě), jezdili na 

kole, spali pod širákem, přepadli tábor, trhali hrozny, 

postavili věž, prodávali na Mikulášském jarmarku, 

uspořádali si vánoční schůzku a mnoho dalšího, pouhými 

slovy jen těžko zachytitelného.  

 

Naše hlídka na Svojsíkově závodu 

Podzimní víkendová výprava do Němčiček Oddílová výprava k vírské přehradě 
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Jsme nejstarší a nejzkušenější družinou ve středisku, ve 
složení v jakém jsme, se scházíme už přes sedm let. 
Časem jsme se z původního smíšeného rozdělení dostali 
k čistě chlapecké družince Medvědů a dívčí družince 
Ježků, ale stále všichni patříme dohromady, bez těch 
druhých by prostě nebylo tolik legrace :) 

Celý letošní rok máme hodně soutěžní, jdeme vlastně od 
závodu k závodu a vzhledem k tomu, jak se nám daří, s 
tím jen tak nepřestaneme. :) 

Nejdůležitějším byl pro nás letos Svojsíkův závod testující 
skautské dovednosti všeho druhu od přežití v přírodě, 
přes zálesácké znalosti, zdravovědu, zručnost až 
například po fyzickou zdatnost. Okresní kolo se letos 
konalo ve Křtinách, kde Medvědi v chlapecké konkurenci 

20 týmů obsadili 6.místo a naše holky z 2.místa v dívčí 
kategorii postoupily do krajského kola. 

V krajském kole konaném v Boskovicích pak naše holky 
dosáhly obrovského úspěchu. Obsadily krásné 2. místo.  
V závodě, kde se body sčítaly po desítkách až stovkách, 
jim scházel jeden jediný k místu prvnímu, k naší smůle do 
republikového finále postupoval tým jen jeden. 

Medvědi s vyrobeným košem na tříděný odpad 

Ježci u stánku na Mikulášském jarmarku 

SZ-Křtiny, kompletní sestava 
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Kluci si mezitím spravili chuť z okresního kola Svojsíkova 
závodu, když nikomu nedali šanci na fotbalovém turnaji v 
Řečkovicích, z kterého přivezli na klubovnu pěkný pohár. 

 

Během roku jsme také zvládli pár výprav, několik 
přespání na klubovně, spoustu střediskových akcí nebo 
letní tábor. Dost z těchto akcí jsme absolvovali společně s 
družinkou Delfínů, s kterými tvoříme oddíl skautů a 
skautek.  

Na klubovně se scházíme každý týden ve čtvrtek. Holky 

už se letos navíc po absolvování rádcovského kurzu 

aktivně zapojily do vedení družin nováčků, to ovšem 

neznamená, že by na naše schůzky zanevřely. :) 

 Doufáme, že ještě minimálně rok až dva se 

budeme takhle společně scházet a zažijeme ještě 

spoustu nových věcí. Pak už zřejmě i kluci dospějí do 

věku, kdy začnou vést své vlastní družinky. :) 

 

 

  
Ježci připraveni na westernové téma, SZ-Boskovice 

Oddílová výprava na Pálavu Oddílová výprava k Vírské přehradě 

Fotbalový turnaj Řečkovice, vítezná sestava 
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Jsme skvělou partou skautských dětí mezi 1-4 třídou. Je 
nás 19 kluků a holek. Zakládáme si na pozitivním 
přístupu k druhým a hlavní náplní našeho roku je hraní 
her a dovádění s druhými. Scházíme se každé pondělí 
vždy na hodinu a půl, na schůzkách děláme skautskou 
metodiku a hrajeme hry. Spíše nám jdou ale ty hry. 

Během roku jsme měli spoustu malých akcí jako 
například: brigádu, přespání, hra 4. Oddílu, střediskový 
oheň a dvě hlavní výpravy. První výpravou byla výprava 
do Podivína s Družinou Netopýrů, se kterou děláme 
v podstatě všechny akce, tvoříme jeden oddíl a máme 
mezi sebou velké vazby. Výpravy taky díky většímu počtu 
dětí a vedoucích nabírají úplně jiný rozměr, který nám 
dovoluje hrát spoustu bojovek, a hlavně se můžeme učit 
jeden od druhého. 

Naše druhá výprava, též s Netopýry, byla do Tišnova, 
kterou pro nás organizovala tišnovská skautka. Na 
výpravě jsme poznali okolí Tišnova a zjistili, jak se co dělá 
v jiných střediscích. Na této výpravě nás bylo opravdu 
hodně, a tak stála za to. 

Celý náš rok směřoval k táboru U Volavčího rybníka. Kde 
jsme si ověřili všechny dovednosti a schopnosti co jsme 
se naučili během roku. Prověřili jsme taky našeho 
kolektivního ducha, zda vydržíme být víc jak víkend 
dohromady. Během 14 dnů jsme zde stihli s Willy Fogem 
procestovat celý svět před Ameriku, Asii, Afriku, Evropu a 
pak dalších kousků světa. Přitom jsme si zažili chvíle 
těžké, kdy jsme soutěžili s časem ale i krásné když jsme 
čas poráželi, a cestu jsme byli schopni dokončit. Na 
táboře jsme se naladili na celý další rok a už se těšíme na 
další schůzky, výpravy a tábor 

  

Družiny Kobylek a Netopýrů v téměř plné sestavě 

Ranní rozcvička před výletem Hra: obejmi strom 
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Jsme smíšená družina (16 dívek a 10 chlapců), která 
vznikla před třemi lety. Za existenci družiny jsme značně 
rozšířili svoje řady a to o více než polovinu členů. Věkový 
rozdíl v naší družině je minimální, ale i přes to se zde 
najdou i členové předškolního věku, kteří bezproblémově 
zapadnou i do trochu staršího kolektivu. 

     Loňský rok pro nás byl vskutku bohatý na nové členy. 
O rok zpět v naší družince bylo zhruba 17 členů a letos se 
můžeme chlubit číslem 26 členů. Zpočátku jsme byli 
celkem vyvážená družinka v závislosti na poměru 
chlapci/dívky, ale letošní rok vše změnil a v naší družince 
převažují dívky. 

 

     Během roku pořádáme různé akce, mezi které patří 
výpravy a nejrůznější přespání na klubovně. V rámci 

našeho programu jsme se pokusili také zapojit rodiče 
s jejich dětmi do společné oddílové hry, kde jsme se jim 
pokusili přiblížit, co ve skautu děláme. Hra obsahovala 
nejrůznější disciplíny, od vědomostních až po ty 
náročnější na fyzickou kondici. Dále jsme v loňském roce 
měli svůj první samostatný turnus na našem letním 
táboře a myslím si, že se velice vydařil. S dětmi jsme také 
poprvé byli na závodě Světlušek a Vlčat. 

     Naše schůzky probíhají každé pondělí na skautské 
klubovně v Kuřimi hned po schůzce Kobylek. Do 
budoucna doufám, že se naše řady budou ještě stále více 
rozšiřovat a také je to pro nás signál, že program, který 
na schůzkách děláme, je natolik zábavný, že přicházejí 
stále noví členové a většinou na doporučení stávajících 
členů. 

 

Oddílová hra 

Podzimní výprava do Tišnova 
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 Jsme družinka plná veselých a talentovaných holek i 

kluků ve věku od devíti do třinácti let. Na našich 

pátečních schůzkách se zdokonalujeme ve skautských 

dovednostech (vázání uzlů, zdravověda, osobní rozvoj, 

nauka o přírodě a světě kolem nás, historie a podstata 

skautingu), hrajeme nejrůznější hry a užíváme si pobytu 

v přírodě. 

 

0Během roku často přespáváme na klubovně, kde 
hrajeme na kytary, zpíváme a užíváme si výborného jídla. 
Součástí přespání často bývají i rukodělky nebo jiné 
výtvarné experimenty, které většinou končí úspěšně. 
Účastníme se střediskových akcí jako jsou brigády, 
Květinový den, středisková hra, špejlování, Betlémské 
světlo a další. 

Každý rok se na oddílových výpravách podíváme na nová 

místa do kluboven jiných středisek, ale vracíme se i na 

naše oblíbená místa. Před Vánoci se koná příjemná 

Vánoční schůzka. 

 

 

 

 

 

 

 

O velkých prázdninách se vydáváme na dvoutýdenní 

tábor s neobyčejnou celotáborovou hrou, která tento rok 

byla Doctor Who, populární britský seriál, vysílaný déle 

než padesát let.  

Thinking Day na naší klubovně 

Záběry z našich pátečních schůzek 



 

 

 

 

 

 

Naše koedukovaná družinka patří mezi ty nejmladší  
v kuřimském středisku. Na klubovně se scházíme každou 
středu teprve druhým rokem. Někteří z vydřích holek a 
kluků zatím chodí do školky, ti nejstarší z nás pak 
navštěvují 3. třídu základní školy. 

Vzhledem k nízkému věku dětí a k jejich prozatím malým 
zkušenostem, co se odloučení od rodičů týče, jsme se 
v loňském školním roce zaměřili spíše na pořádání akcí 
jednodenních – jako jsou výlety do okolí Kuřimi, 
doplněné popřípadě jedním přespáním na naší klubovně. 

Vyvrcholením první skautské sezóny pro Vydry a 
Vydrýsky byl bezesporu letní stanový tábor U Volavčího 
rybníka. I když se nakonec spousta členů naší družiny 
zalekla dlouhé doby strávené bez maminky, pro všechny 
zúčastněné odvážlivce byl tábor nezapomenutelným 
dobrodružstvím. 

V letošním školním roce se náš Vydří tým vedoucích 
rozrostl o tři mladé, perspektivní a akční vedoucí. Od září 
nás na schůzkách provází celoroční hra – „Ztroskotání  
na ostrově“. Během napínavých her sbíráme kousky 
našeho rozbitého letadla, abychom s ním mohli z ostrova 
zase odletět. To nám však komplikují nepříznivé 
podmínky, nebezpeční tvorové obývající džungli, 
neprostupný terén a také lstiví domorodci.  

S nadšením se také účastníme celostřediskových akcí, 
jako jsou například „Oheň sv. Jiří“ či „Mikulášký jarmark“. 

S Želvičkami a Medůzkami na Babím lomě. 

Oheň sv. Jiří na  klubovně Původní sestava na větvi  
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