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Vedení 
střediska
V ROCE 2018

  V současné době sdružujeme 

celkem 8 skautských oddílů - čtyři 

chlapecké a čtyři dívčí, ve kterých 

funguje 20 družin. Dále 

pod hlavičkou střediska funguje 

i kmen dospělých - 33. klub OS.

 

S celkovým počtem 320 členů 

patříme k největším skautským 

střediskům v České republice.

 

 

 

 

 

 

 

VEDOUCÍ STŘEDISKA:  Stanislav "Standa" Šéfr, 

ZÁSTUPKYNĚ VEDOUCÍHO: Ivana "Kiwi" Šonská, ZPRAVODAJKA 

PRO HOSPODAŘENÍ: Kateřina "Chamča" Mašková, ORGANIZAČNÍ 

ZPRAVODAJKA: Dita Veselá, VÝCHOVNÁ ZPRAVODAJKA: Sabina 

"Róza" Cogan, MEDIÁLNÍ ZPRAVODAJ: Tomáš "Delfín" Trněný



Naše akce
 Podařilo se nám zorganizovat 

spoustu povedených 

střediskových akcí. Mezi nejlepší 

patří tradičně Skautský ples, Velká 

hra u příležitosti svátku sv. Jiří 

a Mikulášská Taškařice.

 

Pro naše rovery jsme uspořádali 

zážitkový rádcovský kurz Malý 

Strom.

 

S radostí pokračujeme v pořádání  

letních příměstských táborů, 

Betlémského světla 

a organizování sbírky 

Pro Dobrou Věc.

 

 

 

 

 

 



100 LET
 V roce 2018 jsme si také jako 

skauti připomněli významné 

výročí 100 let od založení 

Československa.

 

U této příležitosti jsme uspořádali 

velkou střediskovou hru, během 

které jsme se seznamovali nejen 

s historií naší země, 

ale i s historií našeho města.

 

Hra probíhala během září 

na schůzkách a vyvrcholila 

20. října v ulicích města. Na závěr 

oslav nechyběl ani slavností 

ohňostroj nad Jizerou.

 

 

 

 

 

 



Naše oddíly
 Zajímá Vás jakými novinkami 

se mohou za rok 2018 pochlubit 

naše oddíly?

 

Co zajímavého se jim přihodilo?

Kde se tábořilo? Jaké je 

nejoblíbenější táborové jídlo?

Jaké mají plány do budoucna?

 

To všechno a mnohem víc 

se dozvíte na následujících 

stránkách!

 

 

 

 

 

 

 

 



První dívčí oddíl
"DOST"

 

členek
31

Tábořili jsme spolu se 

3. chlapeckým oddílem 

na tábořišti v Kozmicích. 

Tématem táborové hry byl 

western.

Naše vůdkyně odešla 

na mateřskou dovolenou a její 

družinu převzaly dvě nové

rádkyně. Také se náš oddíl rozdělil 

na dvě části a vznikl tím nový 

4. dívčí oddíl.

Nejlepší táborové jídlo? 

svíčková, lívance 

a knedlo-vepřo-zelo!

V létě 2019 se 

chystáme na opravu 

klubovny - 

vyměníme okna 

a vymalujeme :-) 

Borůvky a Koaly 

jsou jména našich 

družin.



První Chlapecký Oddíl
"Habokawy"

 

členů
45

Pozvolná věková obroda našeho oddílu. 

Zatímco část členů svoje účinkování 

v oddíle po mnoha letech  z různých důvodů 

ukončila,  povedlo se přizvat do oddílu

nováčky.

Skvělé 5. místo 

družiny Bobrů 

v okresním kole 

ZVaS.

 

Vystoupení Hej šup námořníci 

získalo na Mikulášské 3. místo. 

 Díky vhodné volbě vystoupení 

nás, narozdíl od ostatních 

oddílů, nepřekvapilo ani téměř 

tradiční selhání ozvučení :-)

Společná podzimní víkendovka 

v Jizerských horách s 2. CH.O.

se i navzdory deštivému počasí 

povedla na výbornou. 

táborová hra Šérvůd 

– na motivy Robina Hooda. 

.



Druhý dívčí oddíl
"Panoženky"

 

členky
46+3 Robinson Crusoe ztroskotal 

v Kozmicích... a přežil! A jedl 

u toho pizzu z nefalšovaný 

kamenný pece!

Kiwi se nenávratně 

odstěhovala 

do Hradce, takže po ní 

vedení převzaly Bára 

s Beruškou.

Největší úspěch? Generální 

úklid klubovny! A samozřejmě 

taky to, že nás to pořád spolu 

baví :-)

Žádný špatný 

zážitky nemáme, 

jen ty silný :)

Byly jsme na puťáku 

v Bílých Karpatech 

a příští rok 

se chystáme 

na Ukrajinu!



DRUHÝ Chlapecký Oddíl

členů

50

Na podzimní víkendovce jsme se ptali 

jednoho vlčete, jak mu chutná rizoto.

„Nevím,“ odpověděl.

„Tak snad víš, jestli ti to chutnalo?“

„No nevím.“

„A kolik bodů od 0 do 10 bys tomu dal?“

„Asi 5.“

„Cože?!“

Otevřeli jsme novou 

družinu pro benjamínky

XX

50
členů

Táborem v Kozmicích nás provázel 

král Artuš a rytíři kulatého stolu. 

Jako obvykle byly nejoblíběnějším 

jídlem hamburgery!
v létě se 

chystáme 

na puťák 

a plachtění 
na písečáku.



Třetí dívčí oddíl
"Chobotnice"

 
členek
62

Tábor pod taktovkou Boule 

proběhl na Farské louce 

a nesl se v duchu honby 

za pirátským pokladem :-)

Máme za sebou přestavbu 

klubovny a pořídily jsme si 

nová plynová kamna

Nabraly jsme novou družinu 

Borůvek, která se krásně 

začlenila do chodu celého 

oddílu U nás na táboře vedou 

kapustové karbanátky!



TŘETÍ Chlapecký Oddíl
"Paviáni"

členů
32

X

Družina Orlů nás 

úspěšně reprezentovala 

na ZVaS v Tatobitech

Ty jsi přepad?

seš Nechutnej!

Při úklidu břehů Jizery 

na lodích se nám podařilo 

nasbírat více než 100 kg 

odpadků, které 

v přírodě namají co dělat.

Jeden z činovníků si na tábor pořídil nový 

„chodící spacák“. Zmíněný činovník však přijel 

jen na krátkou návštěvu, a tak nikdo  

z účastníků tábora jeho spacák neznal. Když se 

v noci v táboře objevil přepad, vyběhl tento 

činovík aktivně  ze svého stanu tábor chránit.  

Hlídka byla tímto chodícím člověkem 

ve spacáku natolik zaskočená, že chvíli 

nevěděla, koho chytat dřív. Vznikla 

z toho velmi vtipná situace, kdy nikdo netušil, 

kolik přepadů se vlastně tuto noc uskutečnilo.



ČTVRTÝ dívčí oddíl
 

 

členek
26

Vedení  oddílu se v létě společně 

vydalo na týdenní puťák 

Rumunskem a zavítalo i na tři týdny

do Norska.

 Hlavní a největší

výzvou bylo vytvoření základů pro náš oddíl 

a promýšlení toho, jak chceme, aby náš

oddíl fungoval. Sice od založení to je jen pár 

měsíců, ale už teď cítíme, že máme spoustu

motivace, nápadů a že chceme zkusit 

spoustu nového. 

Na zahajovací víkendovce 

v Tanvaldu jsme se sešly téměř 

všechny a akce měla díky 

tomu skvělou atmosféru!

Naším motem je 

"Za naše hranice"



ČTVRTÝ Chlapecký Oddíl

Máme za sebou velkou 

rekonstrukci klubovny, 

která byla slavnostně 

zakončena oddílovou 

kolaudační párty

V září došlo ke změně

 ve vedení oddílu  - novým 

vůdcem se stal Tinky a jeho 

zástupcem Ufon

36
členů

Tábořili jsme v Kozmicích 

a táborem nás provázelo 

téma Robinsonův ostrov. 



Hospodaření
Střediska

 



Poděkování
 Velké díky patří všem, 

kteří podporují naši činnost 

a pomáhají nám šířit myšlenku 

skautingu dál!

 

Moc si Vaší finanční, 

materiální i duchovní podpory 

vážíme.

 

 

 

 

 

 

 


