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Olomouc

5 oddílů, 9 oddílových družin, 157 registrovaných členů

věková kategorie 6 – 14 let

VEDOUCÍ ODDÍLU: JANA PELDOVÁ
j.peldova@gmail.com

počet členů: 36
počet akcí:23 
družiny: Berušky a Nezmaři

Rok 2015/2016 byl pro náš oddíl zásadní. Na táboře převzaly 
vedení oddílu Jana, Chroust a Tarzan. Naše hlídka skautek 
vyhrála okresní kolo Svojsíkova závodu a vedení našeho 
oddílu zastávalo nevyšší organizátorské pozice při pořádání 
krajského kola  Svojsíkova závodu naším okresem.

3. roj světlušek SVĚTÝLKA

http://svetylka.webnode.cz

věková kategorie 11 – 14 let

VEDOUCÍ ODDÍLU: ONDRA ŠANOVEC

počet členů: 17
počet akcí: 16
družiny: Tučňáci a Jeleni

V roce 2015/2016 jsme zrekonstruovali oddílovou klubovnu a Hrášek 
pak během roku předal  vedení oddílu Ondrovi a Piplovi. To, že jsme 
změnili vedení, ale neznamená, že by se něco měnilo na našem 
nadšení pro maskáč, hlavně pak pro naše oddílové barvy: zelenou 
a červenou!

20. oddíl králováci

http://ww.kralovaci.skauting.cz/

věková kategorie 6 10 let

VEDOUCÍ ODDÍLU: MARA JANKA
 marek.janka@sekaut.cz

 – 
počet členů: 29
počet akcí: 20
družiny: Svišti, Kuguáři a třetí bez názvu

I my jsme letos měnili vedení oddílu. Vítek předal oddíl Marovi, ale 
v oddíle stále zůstává jako jeho zástupce. Už po druhé jsme letos 
jeli na Písařov s Králováky a vypadá to, že by se z toho mohla stát 
další tradiční výprava. I na letošním Závodě světlušek a vlčat se 
nám dařilo a naše hlídka se umístila 2. v krajském kole.

3. smečka vlčat

http://3smecka.webnode.cz/

věková kategorie 6 – 14 let

VEDOUCÍ ODDÍLU: PAVLÍNA HABÁŇOVÁ
habanova.pavlina@seznam.cz

počet členů: 28
počet akcí: 10
družiny: světlušky a skautky

Zahajovací výprava na Ololoď byla zároveň první výprava pod 
novým vedením našeho oddílu. Kromě tradičních výprav jako je 
výlet s 3. smečkou vlčat, Vánočka na Písařově, Den sesterství  
nebo Velikonočka, jsme na přelomu roku  prožily ledovou jízdu na 
bobové dráze a závěr roku patřil přípravám na závod světlušek a 
vlčat a přespáním pod stany na zřícenině hradu Brníčko. 

6. oddíl švestka

http://svestka.webnode.cz/
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25. 28. 9. 

cimrmanův víkend
Letos proběhla roverská prodloužená 
 víkendovka na Líhni. Počet účastníků se 
 v průběhu víkendu střídal, lidi přijížděli 
a odjížděli, ale průměrně nás bylo 
kolem 17 roverů ze všech oddílů ve 
věkovém rozmezí 15 – 25let. Bavili 

jsme  se dobře a víkend měl 
úspěch, takže jsme v dubnu 

roverský víkend hned 
zopakovali.

 – 

         24. 12. Kapr
Jako každý rok jsme se i letos sešli dopoledne na 
Štědrý den na louce u Moravy, kousek od naší 

klubovny. Sešli jsme se napříč všemi oddíly, ti 
nejmladší z nás dokonce přivedli i rodiče, 

abychom si společně zazpívali koledy a 
popřáli si všechno nejlepší do nového 

roku. Na konci jsme pouštěli našeho 
pečeného kapra do řeky. Letos jsme 

vylosovali jméno Bětuška. Zájemci 
se po společné fotce vydali ještě 

na náměstí pro betlémské 
světlo.

18. 20. 12.

VÁNOČKA
Letos se naše tradiční 

vánoční výprava pro 
Světýlka, Vlčata a Králováky 

konala ve Vyškově. Rozdíl ale byl v 
tom, že jsme  neměli žádné téma, ale 

nechali jsme se jen tak vést vánoční 
atmosférou. Vyzkoušeli jsme řadu vánočních 

zvyků, vyrobili si pěknou záložku do knížky a 
usedli jsme ke štědrovečerní večeři. Po řízkách a 
bramborovém salátu se jen zaprášilo a tak jsme 
se vrhli na rozdávání dárků pod skautským 
stromečkem. Na každého tam alespoň 

dáreček čekal.

 – 

20. 22. 11 

výprava pro 
skauty a skautky

V listopadu se v Zábřehu uskutečnila výprava pro 
všechny skauty a skautky našeho střediska, na které se společně 

podílely 3 naše oddíly.  Světýlka, Švestka a Králováci. Výprava byla 
inspirovaná filmem Odměřený čas.  Naši skauti čelili různým úkolům, za které 

byli odměňováni, stejně jako ve filmu, časem. Při vypršení času museli plnit různé 
více či méně náročné úkoly, aby si nějaký čas zase zpátky vydělali a 

mohli se věnovat klasickým aktivitám. Výpravy se 
zúčastnilo celkem 12 účastníků a  7 vedoucích a 

protože všichni přijeli domů spokojení, 
doufáme, že se výprava pro skauty 

uskuteční i příští rok.
.

 – 

25. 28. 3. 

Velikonočka
Tak na tuhle tradiční výpravu zase jezdí Vlčata a 
Králováci s holkami ze Švestky. No nemáme to pěkně 
rozdělené? Letos jsme jeli na skautskou základnu na Smilově. 
Kromě tradičních úkolů, kterým se nevyhneme na žádné 
správné Velikonočce, jako je barvení vajíček a pletení tatarů, 

jsme letos museli čelit jedné z nejzávažnějších otázek, jaká trápí 
lidstvo už odnepaměti, a sice: Co bylo dřív? VEJCE, 

NEBO SLEPICE?

– 

26. 28. 2 – 
Výprava dne sesterství

Letos jsme se na naší holčičí výpravě zažily 
spoustu dobrodružství. Musely jsme se potýkat s upíry, 

vlkodlaky a zombie. Na některé příšery působí česnek, proti 
vlkodlakům jsme si vyrobily ochranný amulet, ale pořád to 

nestačilo a velké večerní bitvě se zombie jsme se nevyhnuly. 
Bojovaly jsme statečně a přežily jsme. Dalšího dne ráno jsme pak 

provedly složitý pradávný rituál a snad  máme zase na chvíli od 
krvelačných monster klid.

. 

3. 17. 7.  střediskový tábor
Letošní tábor byl pro naše středisko moc důležitý. Byl to historický 
první tábor našeho střediska, kterého se účastnily všechny naše 
oddíly.  65 účastníků od 7 do 17 let a 16 vedoucích tábořilo v 
podsadových stanech na prostorné louce poblíž obce Javoříčko. 
Celý tábor se nesl v duchu etapové hry inspirované americkým 

filmem „Labyrint: Útěk“ z roku 2014, který je mezi našimi 
skauty a skautkami  velmi populární a vlčata a světlušky 

zase zaujalo hledání úniku přes veškeré nástrahy, kterým 
museli v labyrintu čelit. Kvůli velkému počtu účastníků 

byla naprostá většina programů rozdělená. 
Nejčastěji podle věku, ale nechyběly i programy po 

oddílech nebo táborových družinách. Tábor 
splnil náš největší cíl a to stmelit naše 

středisko dohromady. 

 – 

          23. 1. 
STŘEDISKOVÝ PLES

V lednu 
se  
uskutečnil 
první 
střediskový ples! 
V restauraci U Pelikána 
se ve skvělé atmosféře 
roztančilo, či jinak společensky 
zapojilo, přibližně 80 hostů, kteří 
byli mimo jiné svědky předtančení 

roverů střediska, módní přehlídky, 
stepařského vystoupení či výherního 

slosování. Všem kteří ples podpořili 
děkujeme a doufáme, že se 

příští rok uvidíme 
i s dalšími z vás!

Krátký přehled našich střediskových akcí v roce 2015/2016

18. 20. 9.
24. 9.

 – 

 – 

 – 
 – 

24. 10.
 28. 10 1. 11.

17. 11.
26.12.

7.5.
10. 12. 6.
17. 19. 6.

další akce:

     
     
     
     
     
     
     
     
     

Brigáda na Písařově

Závod vlčat a světlušek
Soumrak
Společně proti leukémii

. 
Střediskový sněm
Středisková brigáda
Roverský vandr 
Středisková tančírna
Vánoční posezení a bowling

Děkujeme všem rodičům, přátelům střediska a našim partnerům za podporu!
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