Junák - český skaut, z.s.

43. oddíl skautů
MODRÝ ŠÍP

Baden-Powell

Zakladatel
skautingu:
“Zanechte svět
alespoň o trochu
lepší, než jste jej
nalezli”.

Kdo jsme?
Náš oddíl je členem organizace Junák - český skaut, z.s.
Oddíl pracuje nepřetržitě od roku 1981. Za tu dobu prošly oddílem desítky
chlapců. Mnozí jsou dnes již vážení dospělí muži, ale často se k oddílu hlásí
a navštěvují občas některé oddílové aktivity. Náš oddíl se vždy zaměřoval
na všestranný rozvoj členů a hlásí se ke skautským zásadám výchovy.
Oddíl je součástí skautského střediska Modrý šíp Ostrava. Toto středisko se
skládá z oddílu vlčat a světlušek (chlapci a děvčata ve věku 6 až 10 let), oddílu

Nové zážitky

Dobrodružství,
poznávání nových
míst, nové hry,
výpravy, bojovky,
kamarádi,…

skautek (děvčata ve věku 9 až 17 let), našeho oddílu a oddílu dospělých skautů.
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SKAUTING

JUNÁK

ODDÍL

Skauting je celosvětové
hnutí dětí a mládeže,
které má přes
40 miliónů členů.

Je česká skautská
organizace, která
sdružuje více než
60 tisíc členů.

43. oddíl skautů Modrý
šíp pracuje nepřetržitě
od roku 1981.
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Hledáme nové
členy

Rádi v oddíle
přivítáme nové
chlapce!

43. oddíl skautů Modrý šíp, Ostrava

Kdo se může stát členem
oddílu?
Náš skautský oddíl je určen pro chlapce ve věku 10 až 17
let. Pro chlapce 7 až 10 let nabízíme členství ve smečce
vlčat (oddíl pro menší hochy), se kterým pořádáme
i některé společné akce. Starší z chlapců obvykle vedou
nebo pomáhají vést družinu, ale podílejí se rovněž
na vedení celého oddílu. Mnoho skautů po dosažení 18-ti
let, působí ve vedení oddílu jako vedoucí, zástupci
vedoucího oddílu nebo pomáhají s organizací tábora nebo
jiných oddílových akcí.

Jak oddíl pracuje?
Oddíl je v současné době rozdělen na tři družiny (skupinky
po 6 až 8 chlapcích), které mají pod vedením obvykle
nejstaršího hocha - rádce (ve věku 15-17 let) jednou týdně
samostatné družinové schůzky. Kromě toho se jednou
týdně sejde i celý oddíl, a to buď v pátek odpoledne
na oddílové schůzce nebo během víkendu na výpravě.
O prázdninách pořádáme tří týdenní oddílový stanový
tábor.

O co se snažíme?
Naší hlavní snahou je nabídnout chlapcům smysluplné využití volného času. Naše činnost je zaměřena
na všestranný rozvoj každého jednotlivce. Důležitým cílem je zvýšit fyzickou zdatnost chlapců, jejich
samostatnost a zručnost. Klademe rovněž velký důraz na přátelské prostředí, poctivé a čestné jednání.

PROČ JE ODDÍL JEN PRO CHLAPCE?
Tato skutečnost nepramení z nějakého zastaralého
puritánství, ale naopak odpovídá poznatkům vývojové
psychologie. Ta jasně dokazuje, že chlapci ve věku 11 až 16
let mají obvykle jiné zájmy a požadavky než stejně stará
děvčata. Naše činnost je proto zaměřena více na aktivity,
které chlapci v tomto věku vyžadují a baví je. To
neznamená, že bychom se vyhýbali kontaktům s dívčími
oddíly. Naopak máme přátelské vztahy a pořádáme akce
s dívčím oddílem našeho skautského střediska, ale rovněž
s oddíly z jiných středisek i ze zahraničí. Přesto těžiště je
zaměřeno na činnost určenou hlavně chlapcům, tzv.
“chlapské” aktivity - bojové a úpolové hry, dobrodružství,
netradiční sportovní aktivity, přemáhání, technika, výpravy
do hor a podobně.
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Co jsou to družiny?
Družina je vlastně parta kamarádů (obvykle 5 až 8),
která společně dělá velkou část oddílových aktivit.
Protože v družině jsou chlapci různého věku, mohou
se mladší naučit vše od svých starších kamarádů.
Každá družina má jeden den v týdnu svou
samostatnou schůzku, na které chlapci hrají hry a učí
se různé skautské dovednosti.

Kdo oddíl vede?
Vedení oddílu tvoří dospělí dobrovolní činovníci.
Všichni mají potřebné vzdělání, odborné zkoušky
a lékařské oprávnění pro vedení oddílu, které
vyžaduje organizace Junák - český skaut, z.s. i MŠMT
ČR. Vedení se pravidelně účastní dalších vzdělávacích
akcí Junáka i jiných dětských organizací. Na vedení
oddílu se podílí oddílová rada, ve které jsou kromě
dospělých i rádcové družin. S vedením oddílu
vypomáhají často i bývalí členové oddílu.

Z čeho se skládá oddílová činnost?
Činnost oddílu se snažíme připravovat co
nejvšestranněji. Velkou roli hrají fyzické aktivity,
sport, skautské a tábornické dovednosti, táboření,
výpravy, poznávání přírody, dobrodružné hry,
soutěže, podpora manuální zručnosti, zpívání
u ohně, kultura, poznávání historických památek
a mnoho dalšího.
Kromě samostatných schůzek jednotlivých družin
se každý týden schází celý oddíl na oddílové akci.
Buď to bývá v pátek odpoledne schůzka v naší

klubovně, sportovní aktivity v nedalekém Bělském
lese nebo v tělocvičně.
Každý měsíc se snažíme uspořádat alespoň jednu
až dvě výpravy do přírody. Nejčastěji do blízkých hor.
Obvykle jsou výpravy jednodenní, ale snažíme se, aby
několikrát ročně byly výpravy na celý víkend. Buď pod
stany nebo na nějakou skautskou chatu.
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Jak vypadá oddílový tábor?
Velmi důležitou součásti oddílové činnosti je letní stanový tábor. Ten trvá tři týdny. Tábořili jsme již
v Jeseníkách, na Malé Fatře, ve Smilově nedaleko Olomouce, poblíž Oravské Lesné, na Kysuci, v Orlických
horách, ale také ve Francii. Tábor je organizován tak,
aby se všichni členové co nejvíce zapojili do jeho
organizace a chodu. Obvykle se přijíždí na prázdnou
louku a chlapci si samostatně postaví stany a veškeré
vybavení tábora. Během tábora sami vaří a zajišťují
další chod tábora, ale samozřejmě hrají rovněž
spoustu her a soutěží, poznávají okolí tábořiště,
místní přírodu i pamětihodnosti…

Mnozí chlapci si na táboře poprvé bez maminek
musí řádně poskládat a uklidit své věci. Naučí se
vařit (a to nejen čaj, ale i relativně složitá jídla).
Velká část z hochů vezme do rukou poprvé nástroj
jako je sekera a pila. Každý den se koupou v horské
říčce. Poznají noční hlídku. Společně se svou
družinou si postaví stan, v něm postele a police na
věci. Naučí se rozdělat oheň a uvařit na něm jídlo

pro celý oddíl a mnoho dalších činností, které
obvykle městské dětí vůbec neovládají. Prostě se
naučí větší samostatnosti a odpovědnosti.
Zpravidla na konci prázdnin pořádáme pro starší
skauty putování po českých i zahraničních horách.
Náš oddíl se snaží o spolupráci s mnoha dalšími

oddíly. A to nejen z Ostravy a z České republiky.
Máme velmi přátelské vztahy ze skautskými oddíly
ze Slovenska, Polska i Francie. Několikrát jsme
pořádali letní tábory společně ze skauty z Polska
nebo Francie.
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Kde se scházíme?
Akce pořádáme v nové a pěkně vybavené a zařízené
klubovně, ve které mohou naši členové najít zázemí
k družinovým a oddílovým schůzkám, ale i dalším
aktivitám. Klubovna se nachází na ulici Svornosti 29a
v Ostravě Zábřehu nedaleko Bělského lesa.

Co nejsme?
Nejsme výběrovou organizací jen pro nadané.
Přijímáme každého, kdo akceptuje naše pravidla a má
snahu se pravidelně účastnit oddílové činnosti
a dělat něco dobrého pro náš oddíl.
Nejsme sportovní klub zaměřený na jednu aktivitu,
který učí, že vyhrát za každou cenu je to
nejdůležitější.
Nejsme přípravka pro armádu, ve které platí jen
povely a příkazy. Naopak se snažíme v oddíle
budovat přátelské vztahy mezi všemi členy oddílu
bez závislosti na věku. Na druhé straně i u nás
vyžadujeme určitou kázeň a disciplínu.

Kolik to vše stojí?
V současné době roční příspěvky činí 850,- Kč. Tato
částka zahrnuje pojištění, členství v organizaci Junák český skaut, z.s. i v mezinárodní skautské organizaci,
možnost využívat prostory klubovny a materiál střediska
i zapůjčení oddílové mikiny a některých dalších částí
skautského oddílového stejnokroje. Ostatní náklady
jsou spojeny pouze s organizací výprav (jízdné,
potraviny) a osobním vybavením. Snažíme se, aby
náklady na činnost byly pro rodiče co nejnižší, abychom
umožnili všem účastnit se naších aktivit. Například
tábor, který trvá tři týdny, stojí pouze 3.550,- Kč. Je to způsobeno tím, že i dospělí vedoucí si platí náklady
na účast, sami si šijeme stany a opravujeme táborový materiál.

Kde najdete další informace?
Pravidelné informace o připravovaných akcí a rovněž krátké reportáže z již uskutečněných oddílových aktivit
najdete na našich webových stránkách na adrese: http://skauti.modrysip.cz. Na stránkách můžete nalézt
rovněž fotografie a krátká videa z naší činnosti. Další informace a fotografie můžete nalézt na oddílové
stránce na Facebooku, Instagramu i Twitteru.
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Kontakty
Vedoucí oddílu
Ondřej Gonsorčík - Smíchus
Student, tel.: 604 590 888, email: smichus@skaut.cz

Zástupci vedoucí oddílu
Milan Závada - Ježek
student

Rostislav Fojtík - Natan
Akademický pracovník na Ostravské univerzitě,
tel.: 603 167 678 , email: natan@modrysip.cz

Junák - český skaut,
středisko Modrý šíp Ostrava, z.s.
Dodací adresa: U lesa 60, Ostrava - jih, 700 30
Adresa kluboven: Svornosti 29a, Ostrava
IČO: 62348213
BÚ: 2500897714/2010
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DRUŽINY:
Medvědi
Družinové schůzky:
pondělí 15:00 až 17:00
Rádce:
Michal Hroch - Hrnek

Bobři
Družinové schůzky:
středa 16:00 až 18:00
Rádce:
Tomáš Hotárek - Rarach

Rysi
Družinové schůzky:
čtvrtek 16:00 až 18:00
Rádce:
Jiří Závada - Krtek
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Přijímáme nové členy

ve věku 10 až 17 let
Školní olympiáda ZŠ Lorem

Další informace o členství v oddíle
získáte na webových stránkách:
http://skauti.modrysip.cz
nebo telefonicky na čísle
603 167 678

43. oddíl skautů Modrý šíp, Ostrava
Junák - český skaut, středisko Modrý šíp Ostrava, z.s.
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