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Personální obsazení:

1. oddíl Robinsoni Doubravník 

(všechny výchovné kategorie) 

2. Bobův oddíl (skauti a skautky) 

3. oddíl Půlčíků (světlušky a vlčata) 

4. oddíl Marťánků (rodinný skauting) 

6. Klub kmene dospělých Šneci (25+) 

a Roverská družina RS Olymp 

Oddíly střediska: 

Vůdkyně střediska: 

Andrea Batelková 

Zástupce: 

Vít Hertl 

Hospodářka: 

Kateřina Slouková  

Revizní komise: 

Romana Vojtová (předsedkyně), 

Josef Vojta, Jaromír Tauš 



1. oddíl robinsoni

Robinsoni působí v Doubravníku, kde se 

nachází i klubovna. Mezi tradiční akce patří 

zahajovací slavnostní oheň a 

oheň na sv. Jiří – patrona skautů.  

Oddíl se významně podílí 

na organizaci skautského střediskového plesu    

          v  sokolovně  v Doubravníku  (11. ročník)      

a v červnu spolupořádá Den dětí.  

Vůdce oddílu: Vít Hertl 

 Zástupce: Marek Šenkyřík 

 

Oddíl sdružuje všechny výchovné 

kategorie mladších členů: 

Wanjinibebéla - světlušky (holky 6-10 let) 

Wokihinaghi - skautky (holky 11-15 let) 

Wasapela - vlčata (kluci 6-10 let) 

       Wasapela - skauti (kluci 11-15 let) 



2. bobův oddíl

2. Bobův oddíl je určen pro skauty a skautky 

(10-15 let), působí v Tišnově. 

Ve skautu se děti učí spolupráci ve skupině, 

kde se mohou učit od sebe navzájem.  

Loni se byli na výpravách podívat do údolí 

Lubě či se vypravili do Vídně 

pro Betlémské světlo.  

Vůdce oddílu: Petr Medek 

Zástupci: Martina Šmardová a Jonáš Florián 

Oddíl má dvě družiny: 

družina skautů a družina skautek. 

"Heslo skautů a skautek je Buď připraven! 

Už z toho vyplývá, že se učí zodpovědnosti, 

 stávají se spolehlivějšími a dokáží si 

poradit."



3. oddíl Půlčíci

Oddíl vlčat a světlušek (dětí 6-11 let). 

Vůdce oddílu: Marek Batelka  

Zástupci:  Ondřej Fabula, Kateřina Medková 

 

Oddíl se může pyšnit dvěma družinami 

vlčat (Vlčáci a Tankisti) a 

družinou světlušek (Fuffycorn).  

 

Světlušky i vlčata se pravidelně schází na 

středečních a čtvrtečních schůzkách, kde je 

pro ně připraven bohatý program, skautské 

znalosti, týmové hry a rukodělky. 

 

V prosinci je například čekala vícedenní 

výprava s přespáním do Křtin, kde  mimo jiné 

pomáhali vyřešit záhadu mizejících lidí 

 v tajemné jeskyni.   

"Půlčíci jsou nejmenší národ Středozemě." 



4. oddíl Marťánci

 Oddíl Marťánků je tvořen dvěma družinami. 

Družina mladších členů, 6-8 let, jsou Cvrčči. 

Družina starších členů 9-11 let 

se nazývají Piškuntálci. 

Vůdce oddílu je Martin Bublan.   

Každý pátek se obě družiny scházejí 

na klubovně. O víkendech pořádají společné 

výlety, lyžování, bruslení, sáňkování. 

V létě jezdí na týden na tábor na Chytálky. 

Víkendových akcí i táborů se účastní i rodiče, 

bez nichž by oddíl Marťánků nebyl úplný. 

Takovýto model rodinného skautingu je méně 

obvyklý, ale v Tišnově je po takovém modelu 

velká poptávka. 

Prvně se jednalo o předškolní skauting, dnes 

je to Klub rodinného skautingu.  

Oddíl Marťánků je koedukovaný oddíl, který 

sdružuje chlapce, dívky a jejich rodiče.



RS Olymp

Roverská družina Olymp sdružuje mladé lidi 

od 14 let, kteří pomáhají s vedením 

skautských oddílů. 

 

RS Olymp vznikl v září roku 2017, ale i za tu 

krátkou dobu nasbírali členové spoustu zážitků. 

 

 Zúčastnili se Mikulášského semináře v Praze, 

nebo víkendové výpravy v Kyjově. 

Připojili se k pořádání charitativní sbírky 

"Společně proti Leukémii" na čerpacích 

stanicích, kde umývali čelní skla.   

Také společně s kmenem dospělých,  

s Šneky, oslavili v Brně Silvestr. 

RS Olymp je motivován řeckou mytologií. 



6.kmen Dospělých 

   šneci

Kmen dospělých sdružuje dospělé členy 

aktivní i neaktivní v oddílech, činnost je 

spíše nepravidelná. Loni se zapojili do 

přípravy letního tábora, společně slavili 

Silvestr či se setkávají na "čajích". 

"Většina z našich členů prošla vedením 

družiny, vedením oddílu, 

někteří vedou či vedli středisko nebo se 

jinak aktivně podílí na vedení organizace."

"Naše parta se schází příležitostně, 

především jako přátelé co jsme spolu 

zažili spoustu krásných let ve skautu."
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schůzky

Děti jsou rozděleny do družin.   

Družiny se scházejí každý týden   

na dvouhodinových schůzkách. 

Termíny schůzek lze nalézt zde:   

kvetnice.skauting.cz/schuzky 

Schůzky jsou příležitostí k setkávání družin. 

Děti se zde schází v menší partě, ve které se 

snaží podnítit zájem o spolupráci. 

Na schůzkách hrajeme s dětmi hry, učíme je 

nové věci jako např. šifry, uzly, poznáváme 

přírodu, děláme rukodělnou činnost, 

sportujeme. 

družinové



výpravy
Během roku pořádáme o víkendu 

různorodé výpravy. Jezdíme do přírody, 

ale i třeba do kina či na bazén. 

 

Během roku proběhne ve středisku 

okolo 40 výprav a výletů.

Během roku jsme se podívali do VIDA 

parku, byli na bazénu, prozkoumali okolí 

Krkaté Báby u Lubě či nivu Dyje u Břeclavi.  

 

 

Mezi tradiční výpravy patří:  

VŘÍSK-tradiční podzimní výprava, 

vánoční schůzka či sběr kamení 

u tábořiště.  

 

 

V prosinci jsme se zúčastnili předávání 

Betlémského světa ve Vídni, v kostele 

sv. Františka z Assisi, kde jsme mohli potkat 

skauty z mnoha zemí.



Betlémské světlo

skautský ples

čarodějnice

Skautský ples je již tradicí, 11. ročník byl ve znamení černobílé. 

Na ples přišlo přes 230 lidí, kromě Bystřické kapely jsme si užili, 

předtančení skautek, taneční hry a tombolu. 

Poslední dubnový den jsme pořádali na 

dvoře Skautského domu čarodějnice se 

špekáčky a zpěvem a kytarou.

   Každý rok se podílíme na rozdávání Betlémského světla      

 v Tišnově, které putuje vlakem z Vídně. Potkat nás můžete 

na vánočních mších nebo na Štědrý den na náměstí.



tábory
 V létě proběhly ve středisku hned 3 tábory, 

kde dohromady tábořilo přes 100 dětí a 

mladých lidí. Tábory trvají většinou 14 dní, 

výjimkou je osmidenní tábor Marťánků.  

 

Každý tábor provázel příběh, děti mohly být 

součástí příběhu Harryho Pottera, 

Postapokalyptického světa či Mimozemšťanů. Tábor je pro děti od začátku jedno velké dobrodružství. 

Objevují bydlení ve stanu, sportování, hry, koupání, 

vaření, pobyt v přírodě a mnoho jiného. 

Na táboře je mnoho prostoru trávit čas s ostatními, 

naučit se spolupráci a hrát fér.   

 

Skautské tábory jsou specifické tím, že se jich účastní 

většinou děti, které spolupracují i během roku. 

Tráví tak léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. 

Na chodu tábora se, přiměřeně svému věku, také podílejí. 

 

Více o táborech na: 

www.skaut.cz/skauting/skautsky-program/skautske- 

tabory 



klubovny

Skautský dům jsme získali do pronájmu v roce 2013,  po opravě 

nám slouží především pro družinové schůzky, oddílové večery 

či výpravy.  Můžete nás najít na ulici Klášterská 283, Tišnov.  

 

Robinsoni mají svoji klubovnu v Doubravníku v budově bývalé 

tkalcovny, směrem na  Prudkou. 



Naše poděkování patří našim skautkám a skautům, bez kterých 

by naše činnost neměla smysl, všem vedoucím za jejich nasazení, 

práci a  smysl pro humor,  rodičům za velkou podporu a pomoc, 

městu Tišnovu a Jihomoravskému kraji za poskytnutou podporu. 


