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LIDÉ 

Naše poděkování patří 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. 
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„Pokusme se zanechat tento svět 

o trochu lepším, než jaký byl, 

když jsme na něj přišli." 

Robert Baden-Powell

kvetnice.skauting.cz



ÚVODNÍ SLOVO
Robinsoni působí v Doubravníku, 

jejich klubovna leží na kraji obce směrem na 

Prudkou.   

 

V současné době fungují 4 družinky: 

skautky (dívky 2. stupeň ZŠ)  

světlušky (dívky 1. stupeň ZŠ) 

vlčata (chlapci 1. stupeň ZŠ)  

skauti (chlapci 2. stupeň ZŠ)  

 

Družinky se scházejí každý týden na 

dvouhodinových schůzkách. 

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, v lednu to byl již 12. ročník. 

V červnu se Robinsoni podílí na organizaci 

Dne dětí v Doubravníku. 

 

Letní tábor se konal na novém tábořišti blízko 

Olešné, tématem dvoutýdenního tábora byl 

Pán Prstenů. 

 

 

 

 

1. ODDÍL ROBINSONI

LEDEN-SKAUTSKÝ PLES 

12. ročník skautského plesu se konal v sokolovně 

 v Doubravníku. Tématem byl Titanik, kromě 

předtančení skautek ples zahájila tradiční scénka, 

tentokrát z paluby Titaniku. 

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Do září 2018: Pú - Vít Hertl 

Od září 2018: Pony - Dorota Šikulová 

 

"Rok byl ve znamení velkých změn.  

Po osmi letech jsme jeli na úplně nové 

tábořiště. Na táboře jsme měli rekordní počet 

dětí (34), takže nás bylo opravdu hodně.  

Na tábor nám přijela návštěva rakouských 

skautů, díky tomu jsme mohli společně 

posedět u ohně a popovídat si: překládali 

jsme dotazy dětí a nakonec jsme jim zazpívali 

naše táborové písničky."  

 

Po pěti letech se změnilo vedení oddílu: 

Vít Hertl (Pú) předal v září vedení oddílu 

Dorotě Šikulové (Pony).  
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BŘEZEN 

První jarní výprava Robinsonů byla do Čučic, prošli 

si údolí Oslavy a vařili si na ohni oběd. 

 

ČERVEN 

V roce 2018 se Robinsoni zúčastnili zcela nové akce: 

DOBROVOLNICKÉHO DNE. Lidé, kteří chtěli s něčím 

pomoci, se mohli přihlásit na úřadu městyse a 

skauti pak tuto práci vykonali. 
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ÚVODNÍ SLOVO
V oddíle máme 5 družin: družinu světlušek, 

2 družiny vlčat, družinu skautů a družinu 

skautek. Jsme tak docela různorodý oddíl.  

 

Přes rok probíhají o víkendech výpravy. 

Jeli jsme například se skauty a skautkami 

na lasergame, vlčata navštívila džungli přesně 

jako Mauglí a společně jsme jeli na oddílovou 

výpravu do Šlapanic, kde nás navštívili severští 

bohové.  

 

Samozřejmě tu jsou tradiční akce jako Vánoční 

schůzka, Betlémské světlo či Skautský ples, 

které pořádáme každý rok.   

Náš oddíl jezdí společně na tábor. Letos jsme 

stejně jako oddíl z Doubravníka jeli na nové 

tábořiště u Olešné, kde táboříme na zelené 

louce v podsadových stanech. Letošním 

tématem tábora bylo poznamenané naším 

ztroskotáním na pustém ostrově  podobně jako 

Robinson Crusoe. 

 

V létě proběhly ve středisku hned 3 tábory, kde 

dohromady tábořilo přes 120 dětí a mladých 

lidí. Tábory trvají většinou 14 dní, výjimkou je 

osmidenní tábor Marťánků.  

 

Více o táborech na: 

 

2. BOBŮV ODDÍL 

ČERVENEC-LETNÍ TÁBOR 2018 

Začátkem léta stavíme tábor, poté se na 

tábořišti vystřídají hned dva tábory: 

Robinsoni a 2. Bobův oddíl.  

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Méďa - Petr Medek 

 

V červnu 2018 se spojil 2. Bobův oddíl 

a  3. oddíl Pulčíků.  

Vznikl tak jeden velký oddíl, který 

navštěvují kluci a holky od světlušek a 

vlčat (6-11 let) až po dospělé Rovery.  

 

 

 

"Heslo skautů a skautek je 

Buď připraven! Už z toho vyplývá, 

že se učí zodpovědnosti, stávají se 

spolehlivějšími a dokáží si poradit. 
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Tradiční VŘÍSK: Velká ŘÍjnová SKauťárna, 

celoddílová výprava tentokrát 

ve Šlapanicích.  

PROSINEC 

V prosinci jste nás mohli zahlédnout 

při rozdávání BETLÉMSKÉHO SVĚTLA, 

a to po mších v Tišnově a Předklášteří.  
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TÁBORY

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



ÚVODNÍ SLOVO
Oddíl Marťánků je tvořen dvěma družinami: 

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

Družina starších členů, 9-11 let, se nazývají 

Piškuntálci.  

 

Každý pátek se obě dvě družiny scházejí na 

klubovně. 

 

 

Od září Marťánci začali plnit svoji vlastní 

stezku, která je šitá na míru právě Marťánkům. 

 

O víkendech podnikáme jednodenní výlety 

do okolí, v zimních měsících zase společné 

bruslení, lyžování či sáňkování.   

 

V létě jezdíme na osmidenní tábor na Chytálky, 

kde spíme v teepee. Na tento tábor jsme si 

všichni pořídili skautské kroje, což můžete 

vidět na fotkách. 

 

Víkendových akcí i táborů se účastní i rodiče, 

bez nichž by oddíl Marťánků nebyl úplný.  

 

 

4. ODDÍL MARŤÁNCI

DUBEN 

Osmidenní tábor v Chytálkách  

pro děti i rodiče. 

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Bublinka - Martin Bublan 

Oddíl Marťánků je koedukovaný oddíl, který 

sdružuje chlapce, dívky a jejich rodiče. 

 

Prvně se jednalo o předškolní skauting, 

dnes je to Klub rodinného skautingu  

 

 

"Takovýto model rodinného skautingu není 

úplně běžný, dalo by se říci že je spíše 

raritou, ale v Tišnově je po takovém modelu 

vysoká poptávka čemuž nasvědčuje i počet 

rodin k oddílů se hlásících." 
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Cca JEDNOU za měsíc máme ve skautském domě 

po páteční schůzce zpívání pro děti i jejich 

rodiče.  

JARO 

Letos jsme poprvé měli i dvoudenní 

výlet s přespáním ve stanech. 
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ÚVODNÍ SLOVO Roverský kmem Olymp sdružuje mladí lidi 

od čtrnácti let, kteří již nijak pracují s dětmi.  

V září 2018 jsme oslavili rok od vzniku, 

scházíme se alespoň jednou do měsíce 

na schůzkách, nebo přespávání.  

 

V prosinci jsme se zúčastnili celorepublikové 

akce Miquik, kde jsme kromě přednášek 

navštívili i taneční večer. Společně slavíme 

Silvestr, letos ve Vyškově.   

 

V příštím roce se chystáme na mezinárodní 

skautskou akci do Nizozemí.

Kmen dospělých sdružuje dospělé členy, 

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."  

 

 

 

ROVERSKÝ KMEN OLYMP 6.KMEN DOSPĚLÝCH ŠNECI

DUBEN 

Letos proběhla výprava v Brně: Mise IW. 

Hledali jsme kameny nekonečna a 

zakončili to  návštěvou premiéry filmu 

Infinity War. 

VEDOUCÍ KMENE: 

Růžokvět - Tereza Bednářová 

 

 

VEDOUCÍ ODDÍLU: 

Aknel - Lenka Šmardová 

 

"Naše parta se schází příležitostně, 

především jako přátelé co jsme spolu 

zažili spoustu krásných let ve skautu." 

 

 

"Na táboře jsme tvořili program pro 

děti, někteří z nás vařili, nebo jinak 

pomáhali. " 
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LÉTO 

V létě nás zaměstnávají především chystání 

tábora a samotný tábor, kde nás potkáte jako 

vedoucí, zdravotníky, kuchaře, či třeba řidiče 

zásobování. 

PROSINEC 

Miquik aneb celorepublikový 

Mikulášský seminář v Praze. 
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