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Kdo jsme: 

Jsme skautský dětský oddíl. Pracujeme s kluky a holkami 

od šesti do osmnácti let. Náš oddíl spadá pod středisko 

„Hiawatha Praha“, které nám v naší činnosti pomáhá. 

Poskytuje nám právní, hospodářskou i organizační 

podporu v naší činnosti. 

Naše klubovna: 

Naši klubovnu najdete v Zoubkově 8 na 

Praze 5 kousek od Smíchova. Dostanete 

se k nám pěšky z Anděla (7 minut), 

nebo jednu zastávku autobusem 137 

z Knížecí na zastávku Santoška. 

 

Kontakty: 

Hlavní vedoucí oddílu: Dan Svitavský 

721912717, dan.svitavsky@seznam.cz 

Děti  6-10let: Veronika Kaplanová 

731890588, 

kaplanova.verunka@gmail.com 

Děti 10-13let: Klára Křesťanová 

739183627, 

klara.krestanova@googlemail.com 

Děti 13-16let: Marie Válová 

603323200 

maja.valova@seznam.cz 

Naše činnost: 

Jednou týdně naši vedoucí připravují schůzky pro děti. Ty 

vždy začínají v Zoubkově 8 a pak jdeme s dětmi ven, nebo 

když prší a je zima, zamíříme právě do naší klubovny. 

Venku s dětmi hrajeme běhací a pohybové hry zaměřené 

hlavně na spolupráci v kolektivu. Uvnitř se zas 

zaměřujeme na výtvarnou činnost a tvořivost. Každá 

věková kategorie má své vlastní schůzky. 

Každý měsíc vyrážíme mimo Prahu na výpravu. Ta je buď 

jednodenní (hlavně ty zimní), nebo víkendová, jedeme 

pak většinou k někomu na chatu, nebo do skautských 

základen po celé republice. Zde se zaměřujeme mimo jiné 

i na učení dětí  dovednostem, které se jim při pobytu v 

přírodě hodí. Doplňkem je vždy tematický rámec 

(zajímavá kniha, pověst, film, historické období, apod.). 

Kdy se výpravy konají se dozvíte na 

http://hiawatha.cz/akce.php 

Vrcholem naší celoroční činnosti je třítýdenní stanový 

tábor v Jeseníkách. Máme tam louku, na kterou jezdíme 

již déle než deset let. Celý tábor je třeba nejprve postavit, 

na konci zase zbourat. Zde si děti vyzkouší nejrůznější 

tábornické činnosti přiměřené jejich věku a schopnostem. 

Nejbližší vesnice je od tábora vzdálena víc než dva 

kilometry, proto si užíváme krásy Jeseníků plnými doušky. 

Děti nově příchozí do oddílu se na tábor většinou poprvé 

bojí jet na celou dobu, ale na tábor je možné jet třeba jen 

na týden. Tábor se pravidelně koná první tři týdny v 

červenci. Fotky z předchozích táborů můžete najít pod 

názvem „Tábor v Jeseníkách“ 

http://hiawatha.cz/kronika.php 



 

Časy schůzek: 

Děti 6-10 let každý čtvrtek 16:30-18:00 

Děti 10-13 let každá středa 16:15-17:45 

Děti  13-15 let nepravidělně 

 

 

Vedoucí v oddíle: 

Vedoucím oddílu je Dan Svitavský (Mamut). Vedoucí 

oddílu je zodpovědný za chod oddílu a můžete ho kdykoliv 

kontaktovat a on vám poradí, nebo odpoví na vaše otázky. 

Jeho zástupcem je Klára Křesťanová, na kterou se můžete 

obrátit v případě jeho nedostupnosti. Dále jsou v oddíle 

další vedoucí, kteří připravují schůzky a výpravy a 

pomáhají s fungováním oddílu. Těmi jsou Veronika 

Kaplanová, Adéla Vandělíková, Marie Válová, Tomáš 

Sikora. 

 

Finance: 

Registrace nového člena stojí 1000kč na celý kalendářní 

rok. Jestliže se chcete přihlásit v průběhu roku, tak je 

registrace 100kč/měsíc do konce roku. Z těchto peněz 

převážně hradíme nákup spotřebního materiálu (barvy, 

papíry, apod.). 

Cena jednodenní výpravy se pohybuje okolo 60 korun. 

Víkendové výpravy stojí mezi 250 a 400kč. Zde platíme 

dopravu, jídlo a materiál (případně i ubytování na 

skautských základnách). 

 

Na naši činnost přispívají různí sponzoři, mezi které patří 

hlavně Praha 5 a Magistrát hlavního města Prahy. 

Pomáhají nám s financováním oprav klubovny, táborů a 

dopravy na výpravy. Využíváním těchto grantů šetříme 

hodně peněz, o které jsou naše akce pak levnější. 

Co  s sebou na schůzku: 

Notýsek (A6, nebo A5), propisku 

(mohou mít pastelky), šátek, stezku 

(knížka od nás), přezůvky (mohou si je 

nechat v klubovně) 

Co s sebou na jednodenní výpravu: 

Tyto údaje jsou většinou vypsány na 

internetu u dotyčné akce. Obecně: 

batoh, přiměřené množství pití (1,5l 

nejméně) a jídlo na den, pláštěnku, 

kvalitní obuv, kapesní nůž, notýsek, 

propisku, šátek, vhodné oblečení, 

tramvajenku. 

Co s sebou na dvoudenní výpravu: 

Spacák, karimatku, batoh (do kterého 

se zabalí na cestu tam a zpět), ešus a 

lžíci, lahev na pití, jídlo na páteční 

večer, baterku, oblečení na spaní, 

oblečení na ven (na dva dny), kvalitní 

obuv, pláštěnku, zavírací nůž + to, co je 

napsáno u výpravy na webu. 

 

Střediskový časopis Kolíček: 

O většině výprav se můžete dočíst v 

našem střediskovém časopise Kolíček, 

který vychází nepravidelně během roku 

a je také on-line dostupný na našem 

webu. Články o našem oddíle jsou v 

rubrice „156. oddíl“, nebo v „různé“, 

píší je i  samy děti. 

Se sháněním vybavení pro děti na 

výpravy vám rádi poradíme, nebo se 

můžete obrátit na skautský obchod 

www.junshop.cz. V obchodě prodávají 

skauti se zkušenostmi a dokážou vám 

doporučit hlavně cenově dostupný a 

zároveň kvalitní materiál. 


