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18. ODDÍL TEMPLÁŘI

ODDÍL
18. oddíl skautů Zlín - Templáři
Jsme skautský chlapecký oddíl, Templáři. V oddíle je 21 skautů ve
věku mezi 12 - 14 rokem. Fungujeme od roku 1999 a jsme jeden
z oddílů skautského střediska Impeesa Zlín.
Na vedení oddílu se podílí 5 lidí. Vedoucí Ondra a zástupci Raf,
Louda, Hobit a Alča. Jsou plnoletí a mají dlouholeté zkušenosti,
jak se členstvím ve skautingu, tak i ve vedení oddílu. Všichni
absolvovali několik vzdělávacích kurzů. S přípravou a realizací
programů pomáhá dalších 5 starších skautů - roverů.
Pravidelné schůzky
Probíhají každý čtvrtek na
klubovně za Baťovou nemocnicí.
Pro naše skauty je tak každý týden
připraven kvalitní program, který
rozvíjí jejich potenciál.

Kdo nás financuje?
Jsme součástí střediska Impeesa
Zlín, které financuje větší oddílové
nákupy. Samotné středisko je
dotováno Statutárním Městem
Zlín a Junákem. Dalším příjmem
jsou roční členské příspěvky.

TÁBOR
Dva týdny mimo civilizaci
Tábor je vrcholem celoročního programu. Děti
strávily dva týdny v přírodě bez mobilů a počítačů.
Namísto toho zdolávaly výzvy a plnily týmové úkoly.
Chlapci uplatnili dovednosti, které se přes rok
naučili na schůzkách a také se naučili být více
soběstační a být odpovědní vůči týmu. To vše však
bylo zabaleno do zábavné formy celotáborové hry STAR WARS: Akademie Jedi.

Cenná zkušenost
Fungování skautského
tábora je velice specifické.
Nejen že si všichni musí
zvyknout na drsnější
podmínky, ale také se
musí naučit chovat jako
jeden tým. Tábor stojí na
celku, nikoli jednotlivci.

Tábořiště
Pro tábor jsme si vybrali
již podruhé krásné
tábořiště v oblasti
Blanska s velkým počtem
přírodních krás. Skauti
zde nocovali
v podsadových stanech.

VÝPRAVY
Na víkend
V průběhu všech ročních období se nebojíme vyrazit za
dobrodružstvím, a tak oddíl letos absolvoval celkem
7 víkendových výprav. Skauti procvičili běh na lyžích,
vypravili se na Pulčínské skály a absolvovali tradiční výšlap
k mohyle Ivančena. V Teplicích navštívili Hranickou
propast a na Držkové zdolali skály. Na podzim společně se
střediskem navštívili Brno a poslední výpravou v roce byl
larpový víkend Příchod zimy.
Jedno odpoledne
Přes rok jsme pořádali i akce,
které nezabraly celý víkend.
Děti si tak užily florbalový
turnaj, dobročinné akce nebo
vánoční besídku a Bilbovky tradiční akci pro veřejnost.

Závodili jsme
V květnu oddíl vyslal dvě
družiny na okresní kolo
Svojsíkova závodu. Na závodě se
soutěží v typických skautských
dovednostech a naše družiny si
přivezly 6. a 7. místo.

POMÁHÁME
Potravinová sbírka
I letos se oddíl zapojil do Národní potravinové
sbírky. Skauti pomáhali v nákupním centru, kde
o sbírce informovali zákazníky a přebírali darované
potraviny. Celkově se v Národní potravinové sbírce
podařilo vybrat 387 tun trvanlivých potravin.

Úklid Dřevnice
Každoroční úklid řeky Dřevnice má své výsledky.
A tak byl letos počet naplněných odpadkových
pytlů, mnohem menší, než tomu bylo
v předchozích letech.

Betlémské světlo
V prosinci skauti přebírali plamen přímo
z vlakového rozvozu po republice. Před Vánoci oddíl
roznášel světlo po Zlíně a přišlo si pro něj více jak 50
zájemců.
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Dnů ve skautu
Na výpravách a na
táboře děti strávily
téměř měsíc a půl
z celého roku!

Čím dál víc
Naše počty se neustále
zvyšují! Nyní máme
v oddíle 26 mladších
a 17 dospělých členů.

Nic navíc
Veškeré peníze jsou
investovány přímo do
oddílu! Vedoucí nejsou
honorováni.

Noční hlídka
Na táboře skauti strávili
hlídáním tábora 112
hodin. To činí necelých
8 hodin na skauta!

Děkujeme všem zúčastněným
za jejich aktivní přístup
v předešlém roce!
www.skauti-zlin.cz
facebook.com/skautizlin

