Benjamínky, která se na klubovně schází každý čtvrtek od
16:00 do 17:00.
V roce 2016 se v našem středisku odehrálo několik
významných událostí. Na začátku září začaly dlouho
připravované práce na přístavbě nové klubovny, která
bude sloužit hlavně k zajištění průběhu schůzek našich
družin. V září 2017 již bude nová klubovna hotová a my
se již teď těšíme, až ji budeme moct využívat, ale také
nabízet dalším organizacím pro jejich akce. Velice si
vážíme všech, kteří nás podporují.

19. 3. 2016 jsme uspořádali akci Čistý les, při které jsme
uklidili celou Zárubu a hojnou část trati. Při úklidu
pomáhali nejen děti z celého střediska, ale také jejich
rodiče a všem patří velký dík za ochotu.

Shromáždění účastníků akce Čistý les na parkovišti u školy Komenského

Slavnostní zahájení stavebních prací na nové klubovně

Zároveň jsme v letošním roce pod taktovkou družiny
Medvědů z 3. oddílu vytvořili novou družinu pro
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Dne 15. – 17. dubna 2016 zorganizovali začínající vedoucí
Celostřediskovou výpravu do neznáma. V pátek se na
nádraží sešlo téměř padesát dětí a mohlo se vyjet.
Ačkoliv jméno cílové destinace bylo mezi staršími dětmi
rozšířené, ti menší se s chutí chytali každé nitky, aby
předčasně odhalili, kde stráví následující dny. Znojmo a

jeho okolí se nám nejvíce odhalilo druhý den při velkém
šifrovacím výletě. Cesta podél Dyje děti unavila, ale
hlavně pobavila. Celodenní stopování padoucha, který
jim odcizil klíče od základny, je přivedlo až před kostel sv.
Mikuláše, kde se zloduch v temných uličkách zjevil.
Nechyběl ani „kulturní zážitek“ v podobě divadelních
scének na terasách pod rotundou. V neděli už nám
zbývalo se pouze zdárně přepravit zpět do Kuřimi, v
skautském duchu se rozloučit se všemi zúčastněnými a
správně unavení jít domů dospat spánkový deficit.

odměnu jsme se sešli večer u ohně při opékání špekáčků,
hraní her a zpívání za zvuku kytar.
Na začátku května jsme společně s orelskou jednotou
pořádali akci Děkujeme maminkám, kde jsme měli na
starost hry a soutěže pro naše nejmenší. Všichni zájemci
si mohli vyzkoušet skautské disciplíny jako řezání dřeva,
zatloukání hřebíků, poznávání květin, běh s těžkým
batohem na zádech, atd. Za splnění každého úkolu děti
dostaly razítko a za všechna pak i malou odměnu.
Třešničkou na dortu a dárkem pro všechny byl koncert
Hany a Petra Ulrychových se skupinou Javory beat na
nádvoří zámku.

Skupinová fotka účastníků celostřediskové výpravy do Znojma

23. 4. jsme se tradičně sešli na dopolední brigádě, která
vždy předchází Ohni sv. Jiří – patrona skautů. Během
dopoledne jsme uklidili celou klubovnu i její okolí a za
4

Zatloukání hřebíků na akci Děkujeme maminkám

Další charitativní akce, do které se již pravidelně naše
středisko zapojuje, se jmenuje Květinový den. Jedná se o
celonárodní veřejnou sbírku na podporu boje proti
rakovině a 11. května jste mohli potkat skauty a skautky
z našeho střediska v kuřimských ulicích a koupit si od
nich kvítek měsíčku lékařského. Výtěžek sbírky, který činil
16.648 Kč, byl použit na nákup zařízení do nemocnic a na
preventivní programy proti rakovině.

nafukovací kánoi. Svoji cestu si určoval každý tým sám
podle teček vyznačených na mapě. Komu nestačilo 9
základních stanovišť, ten si trasu mohl ještě prodloužit o
dalších 20 míst s kvízovými otázkami. Pro koho byla
naopak trasa příliš náročná, nemusel stanovitě obejít
všechna. Nejlépe se umístil tým H-speed následovaný
týmy Jediní skauti a Veverky.

Účastníci květinového dne
Vysvětlování pravidel hry před začátkem celostřediskové soutěže.

První říjnovou sobotu se v Kuřimi uskutečnila
Celostředisková hra přístupná pro širokou veřejnost.
Celkem se zúčastnilo 14 týmů, které byly tvořeny téměř
výhradně rodiči a jejich dětmi. Týmy si mohly vyzkoušet
například střílení z luku a ze vzduchovky, práci se
dřevem, luštění poschovávané zprávy, přelézání lanové
překážky nebo mohly obeplout rybník Srpek na
5

V listopadu se dále konalo Špejlování. Na programu byla
stavba modelů ze špejlí a hry se špejlemi. Vzhledem k
tomu, že většina zúčastněných byla na špejlování
poprvé, tak jsme stavěli jen malé domečky. Ale myslí
jsme byli u stavby nejméně hradů ze špejlí. Pomalu ale
jistě jsme začali získávat zkušenosti a zvyšovat zručnost

našich prstů. Aby nám šla práce lépe od ruky, pouštěli
jsme si hudbu a povídali si - o špejlování, o našich
zálibách i o blížících se Vánocích. Všichni, co na
špejlování přišli, si své výtvory odnesli domů.

Plastelínování bylo určené pro mladší členy našeho střediska

Jako každý rok jsme se v předvánočním čase zúčastnili
Mikulášského jarmarku na hřišti ZŠ Komenského. Mohli
jste nás zahlédnout u stánku s výrobky našich skautských
dětí. Tentokrát jsme se rozhodli výtěžkem z prodeje,
který činí 5.683 Kč, přispět na přístavbu klubovny.
Děkujeme mockrát za vaši podporu!

Špejlování na klubovně

Na předešlou akci následoval první ročník Plastelínování,
které bylo určené pro naše mladší členy. V průběhu
dopoledne jsme si zkoušeli modelovat různé věci jako
mísu plnou ovoce, žirafy, auta, jednorožce, panenky,
foťáky, skautské znaky a mnoho dalších věcí. Abychom
nějak zúročili modelování a užili si i zábavu, tak jsme si
nakonec zahráli hru Aktivity. Soudě podle tváří dětí se
jim toto dopoledne líbilo.
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Po delší prodlevě se uskutečnilo Vánoční setkání celého
skautského střediska. 19. prosince jsme se starší i mladší,
vedoucí i děti, sešli v Dělnickém domě v rámci Vánoční
schůzky. Každá družinka předvedla ostatním scénku,
kterou si na schůzkách připravila, zahráli jsme pár her,
vyměnili nějaké ty dárečky a pojedli nemálo cukroví.
Milým překvapením bylo vystoupení vokální skupiny
Shot-C.

nemálo úsilí při přípravách a organizaci. První turnus
tábora byl určen pro naše vlčata a světlušky, na druhý
turnus jelo starší osazenstvo skautů a skautek.

Vystoupení družiny Netopýrů na vánoční schůzce

Pokud jste neodolali a v čase předvánočním se přišli
podívat na Živý betlém u DDM na Jungmannově ulici,
mohli jste si s sebou odnést Betlémské světlo. To již
tradičně do Kuřimi přivezli zástupci z řad našich skautů.
Doufáme, že plamínek Betlémského světla vám doma
pomohl vykouzlit příjemnou sváteční atmosféru a
přispěl ke klidnému prožití Vánoc.

Letní tábory pořádáme již tradičně u obce Těšenov, 5km
od Horní Cerekve. I letos jsme pořádali dva turnusy pro
všechny skauty. Letní tábor považujeme za vyvrcholení
naší činnosti přes školní rok, a proto mu vedoucí věnují
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První sobotu v červenci se nejmenší kuřimští skauti a
skautky vydali na čtrnáctidenní tábor. Čekaly je dva týdny
pod stanem za jakéhokoliv počasí a poznávání divoké
přírody v okolí Těšenova. Přestože tu byly mnohé děti
poprvé, pustily se do objevování táborového života s
chutí. Nikoho sice netěšilo, že se musí umývat po jídle
nádobí, o to větší byl ze začátku zájem o řezání dřeva
pilou, kterou mnozí z nich drželi poprvé v životě v ruce.

žili všichni obyvatelé našeho malého stanového
městečka. Začínalo pozvolně, užíváním dovolené,
koupáním nebo opalováním. Vše se změnilo, když kopec
nad táborem osvětlil výbuch. V následujících dnech děti
řešily, co se vlastně děje. Objevily nebezpečnou nemoc,
která se rozšířila po okolí. Naštěstí chemici ve spolupráci
s lékaři byli schopni ze získaných surovin v
improvizovaných laboratořích vyvinout lék a jeho
podáním zachránit celé osazenstvo tábora. A tak
celotáborová hra s názvem „Epidemie“ skončila pro
všechny zúčastněné dobře. Konec tábora byl uplakaný.
Děti čtrnáct dní bez rodičů zvládly vcelku dobře, pouze
počasí se pokazilo. Ale déšť nám pár posledních dní
nezkazil a závěrečný oheň si všichni užili.

Tábor „U Volavčího rybníka“ 2016, 1. turnus - účastníci

Po povinnostech, které udržovaly plynulý chod tábora,
přišel čas i na hry. Všechny měly společné téma, kterým
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Cesta z Horní Cerekve na tábořiště

II. turnus skautského tábora u Volavčího rybníka byl
určen pro družiny Medvědů a Ježků, Delfínů a Háďat.
Tématem celotáborové hry byla válka v Koreji a děti se
rychle přenesly do situace, kdy se staly členy speciálních
jednotek Charlieho Palačinky, hrdiny, který se snaží válku
zastavit a nastolit mír. Jejich hlavním úkolem, kromě
ukončení války, byla záchrana bezbranných civilistů a
jednání se všemi zúčastněnými stranami. Přes veškerou
snahu Charlieho i jeho jednotek válka stále pokračovala,
a tak se začali zapojovat i do vojenských operací.

Všichni si užili spoustu zábavy při hrách i v osobním
volnu. Nebyla nouze o bojovky, tradiční osvědčené hry i
nové pro většinu neznámé, ale stejně úžasně provedené
hry. Místo si našla i hra noční či dvoudenní v okolí
tábora. Nechyběla ani spousta přepadů. Obrovským
zážitkem jak pro děti, tak pro vedoucí byl přílet vrtulníku
a jeho přistání hned vedle tábora. Všichni si ho mohli
zblízka prohlédnout, ptát se na vše, co měli na mysli, a
sednout si dovnitř. Tábor všichni přečkali ve zdraví, bez
nějakých větších zranění, i když fotbalové utkání některé
pěkně pošramotilo. Hráči bojovali s nasazením života a
zdraví a v Těšenovském poháru ve fotbale obsadili
krásné 4. místo. Svou roli v tom jistě sehrálo i publikum a
jeho bouřlivé povzbuzování.

2. turnusu se zúčastnily družiny Medvědů a Ježků, Delfínů a Háďat

Stavění katapultu
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Po úžasných 14 dnech slunce, zábavy, her a borůvek,
však přišel konec a nastal čas vrátit se zpátky do
reálného světa. Stany se zbořily, okolí se uklidilo a hrála
se poslední hra. Večer byl oheň, u kterého se vyhodnotily
výsledky všech her a rozdaly se odměny a diplomy. Jak
jsme všichni stáli kolem ohně, snažili jsme si to všechno
ještě co nejvíc užít, zapamatovat si plameny závěrečného
ohně, hvězdy na jasné obloze, vůně a zvuky lesa a
všechny pocity, které tábor provázejí, protože to bude
trvat rok, než se zase vrátíme na tohle nádherné místo a
budeme to moci zase zažít.

Zapalování slibového ohně
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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 a
rádců. 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 8 dětských družin:
Název družiny
Delfíni
Medvědi a Ježci
Háďata
Kobylky
Lvi (Benjamínci)
Netopýři
Vydry a Vydrýsci
Želvičky a Medúzky
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Věk dětí
12 - 15
14 - 16
11 - 14
9 - 12
5-7
10 - 13
6-9
6-9

Vedoucí
Pařmen
Kejbl
Buchtička
Poky
Kejbl
Špunt
Janča
Kchajča

Schůzky
út. 17 - 19:00
čt. 17 - 19:00
pá. 16 - 18:00
po. 16 - 17:30
čt. 16 - 17:00
po. 17:30 - 19
st. 16 - 18:00
út. 15:30 - 17

Činnost kmene oldskautů je víceméně sporadická, neb
pracovní povinnosti každého člena – členky nedovolí
využívat volný čas dle svého přání a v neposlední řadě
valná většina oldskautů dospěla do věku, kdy staví své
domečky a zakládají rodiny a pomaloučku polehoučku se
snaží zvyšovat členskou základnu střediska Junáka Kuřim
o nové malilinkaté členy, snad budoucí Benjamínky nebo
vlčata. A tak jsme se v minulém období rozrostli o malou
Kačku a Verču, můžeme sem počítat i Vašíka.

Jako každý rok se Kmen oldskautů zúčastnil skautského
plesu v Benátkách nad Jizerou, pomáhali a materiálně
zabezpečovali stavbu tábora v Těšenově a pomáhali a
materiálně zabezpečovali bourání téhož tábora. V letním
období se někteří členové zúčastnili vodáckého sjíždění
řeky Salzy v Rakousku, přechodu pohoří Rila a Pirin
v Bulharsku,
vysokohorské
turistiky
v italských
Dolomitech a putování divokým horským Kyrgyzstánem.

Horská scenérie Kyrgyzstánu

Před zavřenou bránou hradu Trosky
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Poslední společnou akcí kmene v roce 2016 bylo vánoční
posezení s rozdáváním přáníček, štěstíček, dárečků a
PF-ek, kde jsme se sešli prakticky všichni, až na malé
výjimky.

Jako druhý oddíl, tedy roverský kmen, jsme v roce 2016
uspořádali několik akcí.
První se konala v dubnu, kdy jsme se sešli za příjemné
jarní nálady, proběhlo hraní na kytary a nějaký ten
požitek z hraní deskových her.
Další akce se konala až na začátku školního roku, kdy
jsme se sešli především za účelem naplánovaní a
navrhnutí celoroční hry pro dané družinky. Nechybělo
zde ani zmíněné hraní na kytary spolu se sdělováním si
zážitků z prázdnin. Celý večer jsme zakončili ochutnávkou
místního kebabu.

13

Jsme druhou nejstarší, a tedy velmi zkušenou družinou,
která se se svými vedoucími nebojí pouštět do
dobrodružných akcí a poznávat různé kraje České
republiky. Protože Pařmen odjel studovat do Vídně,
vystřídal jej hned na začátku roku ve vedení Hoky.
Schůzky se dále nesly v duchu celoroční hry Dračí doupě
a naši skauti se i nadále učili potřebným dovednostem.
V květnu byla pod taktovkou Hokyho uspořádána
víkendová výprava pod stan do údolí Bílého potoka.

hlavně zrakem,
zařízením“. Od
Delfínů – Jogo a
družiny formou
Pařmena.

ale také fotoaparátem či „chytrým
začátku školního roku byli rádcové
Satelit připravováni na převzetí vedení
přípravy programu pod dohledem

Fotografická výprava na Babí lom

Na nástupišti na výpravě do údolí Bílého potoka

V červnu jsme se naopak sešli s Pářou na fotografické
výpravě, kde jsme se snažili co nejvíce vnímat okolí,
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Hned na konci září jsme vyjeli na náročný čtyřdenní
přechod hřebene Jeseníků, kde jsme prokázali naše
skautské dovednosti. S plnou polní jsme ušli náročným
terénem přes 40 kilometrů. Ani těžký batoh nebo ranní
mrazíky nás však neodradily a všichni jsme si užili tento
výlet a vrátili se plní dojmů.

Přechod hřebene Jeseníků, ráno u Obřích skal

U vrcholu Babího lomu

Další akce se již nesly výhradně pod dohledem našich
rádců. Jogo v rámci rádcovského kurzu uspořádala
dvoudenní výpravu na téma naší celoroční hry – Muži
v černém, kdy účastníci měli jít po stopách tajemné
oranžové mimozemské hmoty. Po cestě jsme plnili
mnoho úkolů, například uklízení odpadků, luštění šifer či
orientaci v mapě. Večer jsme pak využili k přípravě věcí
na Mikulášský jarmark.

Dále jsme uspořádali několik ryze spontánních akcí,
protože se rádi setkáváme i mimo schůzky. Například se
jednou za čas setkáváme na lezecké stěně či na bazénu.
Dále také rádi přespáváme na klubovně, přičemž
hrajeme různé hry po městě nebo zpíváme za zvuku
kytar.
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Začátkem roku 2017 budou rádcové úplně přebírat
vedení družiny, tak jim držme palce, aby ji vedli v duchu
skautských myšlenek a přejme jim hodně síly a
trpělivosti.

Rok 2016 je, stejně jako byl rok minulý a stejně jako bude
rok budoucí, rokem transformačním, kdy se u Medvědů i
Ježků mísí silná puberta v osobním životě s rostoucím
pocitem zodpovědnosti při skautském vedení.
U Ježčic, které už vedou druhým rokem, najdeme této
zodpovědnosti pochopitelně více, než u Medvědů, kteří ji
od září začínají odhalovat po malých dávkách. Na druhou
stranu chlapcům se nedá upřít snaha a neskutečná
kvalita, co se docházky na schůzky týče.

víkendových akcí. Jako například v dubnu, kdy jako
správný křest ohněm, dostaly na starost organizování
Celostřediskové výpravy do neznáma (do Znojma).
Téměř 50 zúčastněných dětí, které byly odvezeny,
nakrmeny, zabaveny a v celku zase přivezeny, to se určitě
dá považovat za úspěch.
S rostoucí zodpovědností a silou roste také naše
důležitost na akcích jako Květinový den, jarní brigáda, ale
především letní tábor. Ježčice si na mladším turnuse
poprvé vyzkoušely, jaké to je být na táboře jako vedoucí
a vydatně tam pomáhat, ať už v kuchyni, či na hrách s
dětmi. Nepohrdly ale ani účastí na starším turnuse, kde
pevnou kostru tábora během zuřící války na Korejském
poloostrově tvořili nebojácní Medvědi.

Medvědi při organizaci stanoviště během akce „Děkujeme maminkám“

A tak zatímco kluci z Medvědů si stále po schůzkách s
malými dětmi najdou čas a chuť i do našich schůzek,
holky z Ježků už se více realizují v organizování
16

Návštěva „zemlejňáka“ v poledním klidu na táboře

Že jsme na vrcholu sil a schopností jsme pak na podzim
daly najevo i daleko za hranice našeho střediska. Chlapci
z Medvědů si pak cílevědomě dokráčeli pro obhajobu
titulu na skautském turnaji malé kopané, který letos
hostily Křtiny.

Ježci na náročném 24-hodinovém závodě Mise statečných, kde holky
doslova prolétly 50-kilometrovou trasou závodu plného milých i nemilých
překvapení.

Vítězné fotbalové družstvo

Ke konci roku jsme pak plně využili prostory naší krásné
klubovny. Kluci se sešli na přespání 3. oddílu, zatímco
holky daly přednost již tradičnímu přespání s celonoční
tvorbou koblížků a následným prodejem na Mikulášském
jarmarku. Zlatým hřebem pak bylo společné předvánoční
přespání Medvědů a Ježků, kde nám nezbylo než
nostalgicky udělat tečku za krásným úspěšně proběhlým
rokem 2016 a s chutí a elánem si začít plánovat rok
následující.
Holky z Ježků hlídají stánek na Mikulášském jarmarku
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Jsme smíšená družinka (4 dívky, 6 chlapců), která vznikla
před 4 lety. Za tu dobu naše řady poměrně prořídly,
avšak myslíme si, že na schůzky nyní chodí taková
skupinka, která spolu perfektně vychází a která si užívá
chvíle spolu. Věkový rozdíl mezi dětmi je zcela minimální,
v rozpětí od 8 do 10 let.

V loňském roce jsme se na 14 dní stali součástí
apokalypsy světa v rámci tábora u Volavčího rybníka. V
listopadu jsme si ověřili jak znalosti, tak fyzické
dovednosti dětí a jejich rodičů v rámci Hry pro veřejnost.
A nakonec jsme se v prosinci sešli na Vánoční schůzce.
Tato akce se konala po několika letech a z loňské
zkušenosti si myslím, že se v takové přátelské atmosféře
budeme setkávat i nadále a tradici obnovíme.

Hra pro veřejnost

Schůzky se konají každé pondělí od 16:00 do 17:30 před
schůzkou Netopýrů. Naší snahou není jen děti zabavit,
ale také naučit je něco, co by se jim jak do reálného
života, tak třeba na skautské závody mohlo hodit.
Probíráme tak zdravovědu, skautskou historii, uzlování či
šifry. Doufáme, že se nám co nejdříve podaří vyslat
alespoň 1 skupinku na Závod světlušek a vlčat, kde by si v
praxi vyzkoušeli, co je učíme na schůzkách.
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Vánoční schůzka – scénka Kobylek

Jsme smíšená družina (16 dívek a 10 chlapců), která
vznikla před čtyřmi lety. I když je věkový rozdíl v naší
družině minimální, najdou se zde členové předškolního
věku, kteří bezproblémově zapadnou do trochu staršího
kolektivu. V naší družince převažují spíše dívky.

promítání stejnojmenného filmu, aby se děti dostaly do
obrazu. Vyvrcholení hry bylo v podobě menšího závodu,
který obsahoval velké množství šifer, ale také prověřil
jejich fyzickou zdatnost a jejich vědomosti o přírodě,
které jsme je v průběhu školního roku naučili. Díky
velkému úspěchu celoroční hry u dětí jsme se v novém
(aktuálním) školním roce rozhodli udělat další, tentokrát
na téma cesta do Asie.

Výprava na Babí lom

Podzimní výprava

Během roku pořádáme různé akce, mezi které patří
výpravy a nejrůznější přespání na klubovně. Minulý
školní rok jsme dětem připravili celoroční hru na téma
Karlík a Továrna na Čokoládu. Celoroční hra měla u dětí
velký úspěch, což bylo také díky tomu, že hru jsme
dětem udělali co nejvíce interaktivní a rozmanitou na
různé úkoly. Do hry jsme na začátek zakomponovali
19

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.

Jsme parta kluků a holek ve věku od devíti do patnácti let
a scházíme se každý pátek. Letos je naší celoroční hrou,
která nás provází na všech schůzkách a výpravách,
Putování za strýčkem Homérem. Takže kromě klasických
skautských dovedností (jako je uzlovaní, morseovka,
rozdělávání ohně, odlévání stop a spousta dalšího) se
věnujeme i dávným bájím starých Řeků. Učíme se o
starověkých příbězích vtisknutých ve hvězdách.
Povídáme si o nejrůznějších souhvězdích a učíme se je
rozeznávat.

Během roku nás vždy čeká plno dobrodružství, akcí, při
kterých poznáváme nová místa, nebo se s chutí jdeme
podívat na místa, která už známe. Některé výpravy jsou
jednodenní, kdy si popojedeme vlakem a poté jdeme
pěšky, některé s přespáním.

V lednu se koná akce Piškvorkovaná, ve které poměříme
naše síly ve hře piškvorky a užijeme si příjemné
odpoledne.
Jednou z klasických akcí je Den Zamyšlení, který slavíme
stejně jako skauti po celém světě 22. 2. na narozeniny
jednoho ze zakladatelů skautingu. Probíhá to formou
přespání na naší klubovně, klidném večeru při svíčkách,
kdy si připomeneme uplynulý rok a zapřemýšlíme nad
tím, co nás čeká.
Kromě našich družinkových výprav se účastníme i těch
celostřediskových. Tento rok to byla třeba třídenní
výprava do Znojma, kde se sbližujeme s dětmi z ostatních
družinek.

Výprava do Říkonína
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Velmi očekávaný je vždy letní tábor, který je v duchu
určitého tématu. Letos se jím stala Válka v Koreji, takže
jsme se dozvěděli něco o důležité události v historii. Užili

jsme si dva týdny v krásné přírodě okolí Horní Cerekve
plné her, zážitků a nových dovedností.

Na táboře při dopoledním zaměstnání

V prosinci spolu s celým střediskem vyrábíme věci na
Mikulášský jarmark, které zde pak prodáváme. Letos šel
výtěžek na stavbu nové klubovny, aby nás v příštím roce
mohlo být ještě víc.
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Jsme skupinka holek a kluků ve věku 5 až 9 let a na
klubovně se setkáváme ve středu odpoledne. Na
schůzkách se věnujeme skautským dovednostem v rámci
naší celoroční hry, kde se vydáváme po útržkách deníku
židovského skauta, který před válkou našel poklad a snaží
se jej chránit.

pro bonbóny. Ráno jsme se vydali na „krátkou“
procházku přes Kuřimskou Babu ke golfovému hřišti a
zpět na stěnu. Po cestě jsme hráli hry a učili děti stromy
a květiny v okolí. Další den ráno jsme zahráli pár her a na
oběd byly děti v náručí svých rodičů.

Klubovna v obležení

Přespání Vyder a Vydrýsků na klubovně

O víkendech s naší družinou pořádáme různé akce. Na
začátku září jsme například přespávali na lezecké stěně.
Po úvodním zaškolení v jištění byly děti rozděleny do
dvojic a každá dostala svého vedouciho, který hlídal
zajištění dětí. Velmi oblíbenou hrou bylo lezení nahoru
22

Na podzim jsme ještě stihli uspořádat družinové
přespání na klubovně. Na večer po ukončení schůzky
Háďat jsme přišli do klubovny, kde jsme začali hrát hry.
Po pár dohraných hrách jsme se dostali k úžasně uvařené
večeři od Páji. K večeru ještě s dětmi zahráli pár her a
poté jsme se odebrali do spacáčků a šli spinkat. Ráno
jsme rozdělali buchtičky od maminek a po pořádné
snídani jsme se vydali na procházku po Kuřimi se
spoustou her a pokračováním celoroční hry. K obědu byly
děti již doma.

Už nejsme žádnou ustrašenou družinkou benjamínků,
naopak jsme pěkně živí, je nás všude plno a to je dobře.
Především na celostřediskových akcích začínáme být
pořádně cítit, jako třeba na jarní výpravě do Znojma, kde
děti ukázaly, že nemají problém s přespáním ve
spacácích ani s náročným celodenním stopováním
padoucha, co nám schoval klíče od klubovny.

Celoroční hra se odehrává v říši pohádek, kde řádí Rumburak

Kdo by čekal, že po loňském školním roce, kdy jsme se na
schůzkách potkávali s Alenkou v říši divů, budeme mít
letošní rok klidnější, by se velmi mýlil. Pouze jsme se z
říše divů přesunuli do říše pohádek, kde řádí
nepolapitelný Rumburak. Nám tak nezbývá, než přiložit
ruku k dílu a pomoci Arabele napravit tu spoušť, co za
sebou ve všech pohádkách Rumburak zanechává.
Zastávka na puťáku v okolí Borače

Především jsme se ale ve strašně moc věcech zdokonalili.
Sbalit si krosnu, se kterou poté ujdete dvoudenní výlet,
přespíte ve stanu a uvaříte si na ohni, to nezvládne
každý. My jsme si tohle všechno vyzkoušeli při puťáku
v okolí Borače. Nemluvě o tom, že mnozí z nás, zvládli i
celý 14-denní mladší turnus letního tábora. A to si piště,
že příští rok nás na něm bude ještě víc.
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Hra na postřeh v doubravnické klubovně

Celou říši pohádek jsme málem zachránili na víkendové
výpravě do Doubravníku. Podařilo se nám ukořistit
Rumburakův plášť a domluvit si s ním schůzku na hradě
Pernštejně, kde zrovna přebýval. Měli jsme však smůlu,
Rumburak po plese ukradl Popelčin střevíček, a tak nám
nezbylo, než jeho plášť za střevíček vyměnit a zachránit
tak alespoň Popelčinu svatbu s princem.

Zdolávání žebříku posedu na výpravě

Na družinové výpravě do Doubravníku

Celý rok jsme si pak zakončili na Vánoční schůzce, kde
jsme si rozdali dárečky, zahráli si hry a ostatním
předvedli, jak dokážeme zazpívat koledy. Co všechno nás
čeká rok příští, vám nepovíme, ale můžeme vám slíbit,
že nás a o nás ještě hodně uslyšíte.
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