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„Skauting je myšlenkou živoucí a burcující. Nenechává lidi tam kde jsou, ale vede je dál 
a výš, protože je promyšleným systémem výchovy a sebevýchovy. 
Snaží se, aby díky němu vyrůstali z dětí lidé, kteří se stávají pilíři občanské společnosti 
a kteří jsou ochotní a schopní utvářet svět kolem sebe k lepšímu.“ 
Středisko Uragan Zbraslav je součástí celosvětové skautské rodiny. U nás v České republice 
je největším reprezentantem této rodiny organizace Junák – svaz skautů a skautek ČR, 
kde jsme registrováni prostřednictvím skautského okresu Praha-západ. Tam nás pojí  
historické kořeny a vazby z dob, kdy ještě Zbraslav byla samostatná obec.  
 

 !
Rekapitulace minulého roku 
V roce 2013 středisko pořádalo mnoho akcí pro členy a také několik tradičních akcí pro  
veřejnost. Zde je přehled těch nejdůležitějších: !
• Skautský ples „V lese“, pořádaný pro veřejnost ve spolupráci se SouthPrague.Net 

a za finanční podpory MČ Zbraslav. 

• Podzimní Drakiáda pro veřejnost v Borovičkách. 

• Zimní tábor skautů a skautek. 

• Svojsíkův závod – hlídka družiny Medvědů postoupila do krajského kola, kde 
se umístila na 2. místě.  

• Ve spolupráci s Okrašlovací spolkem realizace veřejného ohniště na Zbraslavi. 

• Účast na celostátním roverském setkání OBROK 2013. 

• Velikonoční výprava všech oddílů do Dobrušky a okolí. 

• Účast na „Květinovém dni“. 

• Účast a propagace střediska na prezentaci zbraslavských neziskových organizací 

(Slavnosti slunce v prostoru ZŠ Nad Parkem). 

• Čtrnáctidenní letní tábor světlušek a vlčat u Kácova. 

• Třítýdenní letní tábor skautů a skautek u rybníka Velká Holná. 

• Účast na akci „Skochovická kachna“, sportovním dni pro střediska z okresu, 
pořádaná střediskem Vltava - Vrané nad Vltavou. 

• Účast na akci „Kanci“, velké hře pro všechna skautská střediska z okresu, pořádaná  
ORJ Praha – Západ.  

• Střediskový sněm – volba vedení střediska. 

• Tradiční Vánoční výprava všech oddílů. 

• Rozdávání Betlémského světla veřejnosti.  



V roce 2013 bylo ve středisku registrováno 168 skautek a skautů, kteří byli rozděleni  
do 7 oddílů. Jedná se o 2 dívčí, 2 chlapecké oddíly, 1 roverský kmen a 2 kluby oldskautů. 

Oldskauti Puritán 
7Oldskauti 

18

Roveři 
8

Vlčata 
50

Světlušky 
33

Skauti 
22

Skautky 
28

Po
če

t č
le

nů
 s

tř
ed

is
ka

0

55

110

165

220

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
14

Skauti Skautky Vlčata Světlušky
Pinkalinky Roveři Oldskauti/Puritán Chachajovna
Šlojíř Jílové Oldskauti

Rozložení členů v oddílech

skautky

skauti

vlčata 

světlušky 

Vývoj členské základny





!
81. dívčí Sluneční oddíl 
• 28 členek. 

• Dívky ve věku od 10 do 15 let. 

• V roce 2013 registrováno 28 skautek, v druhé polovině roku nárůst na 40 členek. 

• K družině Vlaštovek a Vyder přibyla během roku nová družina Vačic. 

• Akce oddílu: 19 oddílových schůzek, 10 jednodenních výprav a dalších akcí např. Květi-

nový den, návštěvy zajímavých výstav, 4 vícedenní výpravy – Velikonoční výprava,  
výprava do Kozích hor, závěrečná výprava se skauty a tradiční zimní expedice. 

• V okresním kole Svojsíkova závodu se družina Vlaštovek umístila na 5. místě a družina 

Vyder na 8. místě. 

• Akce družin: každý týden družinové schůzky, během roku měla každá družina svou 

samostatnou akci. 

• Letního tábora skautů a skautek u rybníku Velká Holná se zúčastnilo 21 děvčat. 

• Skautky spustily internetový blog oddílu: www.skautkyzbraslav.blogspot.cz !
 !!
82. oddíl skautů – Tuláci 
• 22 členů. 
• Kluci ve věku od 11 do 15 let. 
• Družiny Medvědi a Rychlá četa. 

• Oddíl měl 22 registrovaných členů. Na podzim přešlo od vlčat 15 nováčků a přišli další 

2 kluci. 

• Akce oddílu: 20 oddílových schůzek, přes 20 výprav a jiných akcí (nechyběl Samhain 

v arcibiskupském altánku), družinové schůzky pravidelně každý týden a několik 

samostatných družinových akcí. 

• Letního tábora se skautkami na Velké Holné se zúčastnilo 10 mladších členů. 

Námětem celotáborové hry bylo Jumanji. 

• V okresním kole Svojsíkova závodu zvítězila družina Medvědů a Rychlá četa obsadila 

třetí místo. V krajském kole vybojovali Medvědi krásné 2. místo. 

• Oddíl začal používat vlastní Tuláckou stezku, která je upravena z oficiální stezky.  !



!
!
83. roj světlušek 
• 33 členek. 

• Dívky ve věku od 6 do 11 let.  

• 40 schůzek, 9 jednodenních výprav, 1 vícedenní výprava.  

• Speciální akce: Miss světluška a společná výprava světlušek s rodiči do Károvského údolí. 

• Tematické schůzky: hudební, výtvarné, dramatické, sportovní. 

• Letního tábora v Losinách u Kácova se zúčastnilo 17 děvčat a 3 vedoucí.  

• Během roku 2013 se každý týden sešlo na schůzce kolem 25 děvčat. Na jednodenní 

výpravy jich chodilo průměrně 15.  V září přešlo 10 nejstarších světlušek do oddílu 

skautek a bylo přijato 19 nových dívek.  

• Od září chodilo pravidelně na schůzky kolem 30 dětí, momentálně máme registrováno 

39 členek, včetně 4 vedoucích.  

• Od září pomáhá nová vedoucí Martina. 

 

!!
84. smečka vlčat – Svišti 
• 50 členů. 

• Chlapci ve věku od 6 do 12 let. 

• Dvě smečky – Svišti a Rysové. 

• Program využívá výchovných prvků tzv. Stezky vlčat a probíhá formou her. 

• V celoroční hře se vlčata učila poznávat různá zvířata, spolupracovat v týmu, starat se 

o získané kartičky i suroviny, které využila v boji se zlým Šer Chánem a jeho pomocníky.  

• Na začátku roku 2013 bylo registrováno 47 vlčat a 3 vedoucí. 

• V září 2013 přešlo 15 vlčat ke skautům a zároveň bylo přijato 25 nováčků. 

• Na konci roku 2013 bylo 58 vlčat (35 Svišťů, 23 Rysů) a 3 vedoucí. 

• Akce: 78 schůzek (39 pro každou smečku), 10 jednodenních výprav, 6 vícedenních výprav. 

• Letního tábora v Losinách u Kácova se společně se světluškami zúčastnilo 32 vlčat. V roli 

detektivů jsme zkoumali zapeklitý případ zločinu v Chicagu. !







87. klub oldskautů  
• 18 členů. 

• Dospělí členové střediska, celkem 18 lidí. 

• Nepravidelné akce, výpravy a schůzky . 

• Proběhlo 43. tradiční setkání ve Vlčích skalách. 

• Účast a výpomoc na střediskových akcích, organizování akcí pro středisko  
(např. Vánoční výpravy). 

• 2 členové se zapojili do příprav a realizace tábora světlušek a vlčat. 

 

!
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88. roverský kmen – Poutníci 
• 8 členů. 

• Starší skauti a skautky - roveři a rangers ve věku zhruba od 15 do 20 let. 

• Registrováno 8 členů, programu se také zúčastňují někteří vedoucí oddílů. 

• 8 schůzek, 4 větší akce (např. Obrok – celostátní setkání roverů, Subterra, Stínadla). 

• Pomoc při pořádání okresní akce pro skauty, pomoc s pořádáním dalších akcí pro 

středisko. 

• Pořádání různých akcí v Čajovně br. Vlka. Za rok 2013 se zde uskutečnilo cca 20 akcí 

(např. filmové a hudební sessiony, divadelní představení). Čajovna také slouží jako  
prostor, kde se mohou členové střediska scházet společně se svými přáteli nad šálkem 

dobrého čaje. !
 

!
89. klub oldskautů – Puritán 
• 7 členů. 

• Dospělí členové střediska. 

• Nepravidelné akce, výpravy a schůzky . 

• Účast a výpomoc na střediskových akcích, organizování akcí pro středisko.  



Důležité kontakty  
Ondřej Šlocar – Klíště, vůdce střediska 
a vlčat 
mobil: 605 488 444 
e-mail: stredisko@uragan-zbraslav.cz !
Mgr. Marcel Faikis, zástupce vůdce 
střediska  
mobil: 604 285 553 
e-mail: marcel@skaut.cz !
Barbora Kočišová – Šikula, vůdkyně 
světlušek 
mobil: 737 008 325 
e-mail: sikkulinka@email.cz !
Alžběta Rychecká – Flíček, vůdkyně skautek 
mobil: 607 535 669 
e-mail: rychla.bety@seznam.cz 

!
Bc. Matěj Kříž – Těmaj, vůdce skautů 
mobil: 775 224 369 
e-mail: Matej@skaut.cz !
Iveta Frantová – Pů, vůdkyně RS kmene 
mobil: 724 186 062 
e-mail: ivetafrantova@seznam.cz !
Mgr. Zbyněk Prokop, vůdce OS Puritán 
mobil: 775 639 711 
e-mail: prokop.z@volny.cz !
Mgr. Eva Schiebelová – Kulich, vůdkyně OS  
mobil: 723 958 901 
e-mail: e.schiebelova@gmail.com !

Sídlo klubovny:  Elišky Přemyslovny 399, Praha-Zbraslav, 
2 místnosti v podnájmu v objektu Klubu aktivního stáří KLASu. 

Dlouhodobě řešíme kriticky nedostačující kapacitu klubovny. 

WWW stránky střediska:  
http://uragan-zbraslav.cz/ !
Stránky vlčat: 
http://vlcata.uragan-zbraslav.cz/ !
Stránky skautů: 
http://skauti.uragan-zbraslav.cz/ !
Stránky skautek: 
www.skautkyzbraslav.blogspot.cz/  !
Stránky OS Puritán 
http://puritan.uragan-zbraslav.cz/  



Středisková rada 
V čele střediska Uragan Zbraslav stojí středisková rada, zvolená střediskovým sněmem.  
Rada koná svá zasedání každý měsíc. Jejími členy jsou: 
• vedoucí střediska: Ondřej Šlocar; 

• zástupce vedoucího střediska: Mgr. Marcel Faikis; 

• volení členové rady: Ing. arch. Karel Pašek, Tomáš Chlupáček, Mgr. Eliška Pašková, 

Ing. Petr Polomík; 

• vedoucí jednotlivých oddílů. !
Dále se na chodu střediska podílejí: 

• výchovný zpravodaj chlapeckého kmene: Tomáš Chlupáček; 

• výchovná zpravodajka dívčího kmene: Mgr. Eliška Pašková; 

• revizní komise: Markéta Olišarová (předsedkyně), Mgr. Jiří Kučera, Petr Charousek; 

• hospodář: Dáša Andělová. 

 !!!!!!!!!!!
 !! !Na tomto místě bychom chtěli poděkovat svým sponzorům  

a spolupracovníkům za podporu. Zejména děkujeme: !
Městské části Praha-Zbraslav 
Magistrátu hl. města Prahy 

Občanskému sdružení SouthPrague.Net 
Firmě JES s.r.o. 

Panu Pergnerovi  



Junák – svaz skautů a skautek ČR,  
Středisko Uragan Zbraslav, 
Pod Spravedlností 1261, 
15600, Praha-Zbraslav 
IČO: 47611499 
Číslo účtu: 2300219425 / 2010 
www.uragan-zbraslav.cz !!!

Zpracovali: Mgr. Marcel Faikis a Ing. arch. Karel Pašek  
Upravil: Bc. Matěj Kříž


