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Co již proběhlo

(některé názvy akcí lze "prokliknout" do fotogalerie)
Výroční zpráva 2018 ZDE !
2018 - listopad. Projekt Tanči, dokud můžeš. Zorganizovali jsme akční dětskou taneční party
na téma první republika.

Tento projekt podpořil nadační fond Tesca Vy rozhodujete, my
pomáháme. https://itesco.cz/pomahame/

2018 - léto. Projekt Naučíme děti vařit. Zařídili jsme v klubovně kuchyňské zázemí, ve které
budeme děti učit vařit.

Tento projekt podpořila Nadace ČEZ.
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Výroční zpráva 2017 ZDE !
-

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2015
Výroční zpráva 2014
Výroční zpráva 2013

ZDE !
ZDE !
ZDE !
ZDE !

- Info o proběhlých akcích prosíme sledujte ve Hvozdíku v Třemšínských listech, lze jej
stáhnout i z webu města
ZDE!
- Listopad - Prosinec 2012
- Středisková rada se sešla a vymyslela spoustu akcí až do léta.
- Ve velkém počtu jsme dojeli do Strakonic pro Betlémské světýlko. Byla zde moc pěkná
stezka. Světlo jsme předali panu faráři.
- Při Mikulášské klubovna praskala ve švech. Moc pěkné scénky nám předvedly družiny a
za to nám Mikuláš nám za to odměnu.
- V.SKAUTSKÁ VESELICE - SUPEEER! Dětská party ve stylu Elvise, Queen, Justina
Beibera, Hany Montanny a Gangnam stylu!
- Družina Lišek se vypravila jak Na Dědka, tak do Prahy na 14ti metrovou horolozeckou
stěnu.
- Družina Ježků se vypravila Na Dědka. Šlo o jejich prvni výpravu Na Dědka a s přespáním.
Nikdo se v noci nebál i přes přítomnost dvou přítomných duchů - hodného a zlého.

-

Září - Říjen 2012
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- Hledáme tábořiště pro příští rok. Máme několik variant.
- Za chmurného počasí jsme se sešli nad Atlasem a poštěli respektive se snažili pouštět
draky za naprostého bezvětří. Radost nám udělal Huhu, který nám griloval masíško, buřtíky a
klobásky za velmi nízké ceny.
- Proběhla brigáda na dřevo u hájovny - snad teď už v zimě nezmrzneme. Děkujeme
ochotným tatínkům - Sýkora Pavel, Josef Veselý a pan Mis.
- Jitřenka s Olbim nafotili super plakát na skautskou veselici.
- Roveři se vypravili na Laser Tag a sightseeing do Brna. Byla to bezchybná akce.
- Nová družina Ježků se perfektně rozjela a hned byla na výpravě u Jinců na trilobity.
- Ostříži připravili klubovnu a zázemí pro nový skautský rok 2012/2013. Těšíme se na
novou družinu Ježků.

-

Červenec - Srpen 2012

- Tábořiště letos využili i skauté ze Slivice a baptisté z Teplé.
- Tábor 2012 proběhl opět velmi úspěšně. Byl fakt dost dobrej :) Vzpomínáme na boj o
lomeček, na pronásledování nacistami ve vojenském voze, na táborovou telenovelu a mnoho
dalšího. Povedlo se na tábořišti postavit pevnou vsakovačku, přístřešek pro dřevník a novou
koupelnu (tu nám někdo i s korytem v létě totiž ukradl). Ke všem stanům jsme sbili nové
podlážky. Do Rožmitálu jsme si navezli zásobu dřeva, která by nám měla vystačit do konce
roku.
- Sam, Jirka, Věrka, Léňa a další pomocníci dali dohromady 10nových podsadových stanů
za rekordně krátkou dobu! Děkujeme.
- Ostříží podnikli perfektní Otava tou r. Jeli jsme od Sušice až do Písku. Všem se moc
líbilo.
- Uvítali jsme Na Dědku skupinku 19ti Belgických skautů. Moc se jim u nás líbilo.

-

Květen - Červen 2012

- Na Dni s královnou Johankou a Bivojem jsme dětem dopoledne ukázali hravou formou,
jak vypadala doba pána z Třemšína. Účastníci plnili 9 stanovišť. Čistili Třemšínskou studánku,
hledali a skládali 3 zlaté šíny, přenášeli Čertův kámen, skládali znak Buziců, kresleli obrázek
královně, pomáhali bojovním a dokonce i dobíjeli hrad Třemšín. Na závěr je čekala sladká
odměna na konci tajné Třemšínské chodby a také královská jízda na Huculských koních.
ZDE fotogalerie z celé akce.
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- 24.6. jsme se sešli u veselého táboráku . Zpívalo se a hrála se pantomima, Smíšek
poodhalil celotáborovou hru. Rodičům jsme závěrem předali informace, které jim chyběli k
táboru.
- Sbourali jsme kamna Na Dědku a pan Štěrba s Jirkou nám postavil nové lepší :)
- Sbírali jsme víčka od PETek pro léčbu Klárky
- Začli jsme připravovat tábořiště Na Dědku na léto, začali jsme stavět nových 10 podsad.
- Lišáci a Veverky vybojovali první místo v okresním kole v Sedlčanské kotlině, v
následném
krajské kole Svojsíkova závodu na Slivici se umístnili na 6. a 3. místě.
Lišákům první místo uniklo pouze o 3 body. Oběma družinám velmi gratulujeme a děkujeme za
vzornou reprezentaci našeho střediska.
- Ostříži a Panteři vyrazili do boje. Na Ostrém jsme úspěšně s Filištýny ubránili po 2,5
hodinách vyčerpávajícího boje hlásku.
- Ostříži s Jirkou opravovali a inovovali u hájovny, chystáme tábořiště na tábory.
- Vlčata a světlušky nám udělaly velkou radost, když zvítězily ve Svojsíkovu závodu u
Sedlčan.
- Brigáda u klubovny proběhla hladce. Uklidili jsme si na svém písečku :) Odpoledne
následovala první táborová rada.

-

Březen - Duben 2012

- Čarodějnice na koupáku . Ostříži a Pampelišky s Tulou připravili pěknou čarodějnickou
školu pro velký počet zájemců učňů.
- Tradiční táborový oheň sv. Jiří letos plný oslav! Léňa dostala pochvalu střediska za
vůdcovky, za vzorný chod družiny a za aktivitu ve středisku. Popřáli jsme Tule k
30.narozeninám. Středisko obléklo novou střediskovou vlajku od pí Jeníčkové. Huhu nebo spíše
"Juhu" :-) nám daroval minci 100let skautingu v ČR, kterou si bude předávat vždy vůdce
střediska. Joho vyprávěl, oheň čoudil, všichni zpívali... táborák jak má být. Na hlavní bych
zapomněl: 4 světlušky a 5 skautů složilo svůj slib před námi všemi. Krásné!
- Černobor - Ostříži a Káťa asistovali u akce a některá vlčata se účastnila, akce se účastnilo
45 dětí a 20 organizátorů.
ZDE FOTKY!
- Brigáda Na Dědku - Děvčata vygruntovali Dědka, kluci vymalovali kuchyň, nařezalo se
dřevo, vybetonovali jsme skruž kolem pumpy a zejména se rozvezl štěrk na místa podsad.
Velký dík za práci patří všem, zejména pak tatínkům a maminkám!
-

Střediskový víkend - prostě SUPER akce! Proběhla i středisková rada.
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-

Leden - Únor 2012
Středisková rada - padly nové data plánovaných akcí, brigád, plány na rok 2012
Hokejbalový turnaj v klubovně v režii Ostřížů
Družinové výpravy
Veverky Na Dědku
Ostříži v Brdech a v Srbsku (Český kras)

- Prosinec 2011
- K Vánocům jsme si popřáli v lesu u kasáren.
- Inventura majetku v klubovně.
- Skauti přivezli Betlémské světlo z Českých Budějovic.
- Skautská Mikulášská

- Listopad 2011
- Skvěle se vyvedla 4. skautská veselice a možná ještě více odpolední dětská party. Shléd
něte FOTKY
. Všichni jsme zapařili buď na DJs nebo n
a ORIGINAL GOLF
. Děkujeme všem sponzorům a účastníkům za podporu.

- Říjen 2011
- Slet dračích stvoření - sešlo se nás opravdu letos hoodně, skoro 70! Nejvíce cen sklidil
drak Nemo sester Tůmů, dále Meldyšáka. Krásný slunečnný den jsme zakončili zpíváním u
táboráků při opékání buřtíků. Akce byla chladnou ale krásnou připomínkou babího léta.
- Středisková brigáda Na Dědku aneb DŘEVO! Všichni jsme si mákli a naplnili kuchyň
dřevem. Děkujeme moc tatínkům za pomoc.
- Lišky, Ostříži a Veverky vyrazili do Pb ke Svaté hoře na Lanový svět, zažili adrenalin
při lezení v korunách stromů!
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-

Září 2011

- Začínáme schůzky! Na světě je skautské DVD 2011!
- B rdské táboření Na Dědku - účastnilo se nás asi 50. Prožili jsme spolu skvělý víkendový
zážitek. Zpívali jsem na Třemšíně, zasadili ku výročí 100let skautingu lípu, zkrášlili studánku a
vyrobili lavičku.

- Červenec - Srpen 2011
Tábor a vše kolem něj (stavba podsad, cizí tábory,velká přeprava tam

a zase zpátky)
-

-

Ostříži byli týden v Českém ráji

Červen 2011

- Šití plachet
- Den s Johankou aneb Cesta z Čech až na konec světa (dopolední hry,cca 70 účastníků)
- Piráti z Rožmitálu
- předtáborové práce (stany, dřevo, opravy)
- středisková rada

-

Květen 2011

Boj o Ostrý - ostříži stáli v první linií dobývání hradiště! Boj to byl
vskutku tuhý. Příště více pití
-

Svojsíkův závod skautů a skautek - družina ostřížů a ježků obsadila 4.
místo
-

- Brigáda Na Dědku - bohužel se nás moc nesešlo,kus práce odvedli ostříži, natíraly se
okenice, jarní úklid
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-

-

Vernisáž výstavy 100 skautských let pod Třemšínem - přišlo plno lidí, všem se líbilo

Duben 2011

- Slibový táborák sv.Jiří - naši 4 členové složili svůj skautský slib, zpívalo se
- Středisková rada k táboru a výstavě
- Velkolepá brigáda v klubovně - máme nové podsady, vyleštíno před klubovnou i v ní
- Pomáhali jsme bohutínskému mlýnu , viděli jsme, jak funguje starý mlýn.
-

Březen 2011

- Inventarizace pod taktovkou Babočky, Zvídalky a Ználka
- Středisková rada tentokrát na hájovně
- Střediskový den na hájovně!

Velkolepý zážitek pro Pampelišky, Ježky, Ostříže a starší.
-

-

Leden 2011
Tříkrálovská sbírka - družina Veverek sbírala po městě příspěvky do charitativní sbírky
Středisková rada - padly nové data plánovaných akcí, nové informace k táboru
Družinové výpravy
Veverky, Ježci, i Ostříži Na Dědku
Lišky "Na Americe" u Karlštejna

Prosinec 2010

- Vánoční putování ke stromečku
- Betlémské světlo jsme letos přivezli z Protivína
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- Mikulášská

-

Listopad 2010

- Dětská party na třetí skautské veselici

Výtěžek z celé skautské veselice i letos putuje na opravy skautské hájovny Na Dědku .
Děkujeme všem sponzorům.

Celou akci pozitivně hodnotil i Příbramský deník. ZDE je možnost si článek i přečíst.
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