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Tisková zpráva ze dne 28. 5. 2012
I skauti mají své dny...

Žideničtí skauti a skautky chystají na první červnový víkend již sedmý ročník tradičních
Skautských dní. 2. června od devíti hodin bude na Juliánovském náměstí v rámci Dětského dne
přichystána řada soutěží a hrátek, v neděli 3. 6. pak proběhne úklid lesoparku na Bílé hoře. Skauti
tímto chtějí oslovit nejširší židenickou veřejnost a nabídnout možnost zajímavě a užitečně stráveného
víkendu. „Letošním hlavním tématem je stoleté výročí českého skautingu. Chceme ukázat, jak
bohatou máme historii a jak český skauting vypadá dnes,“ vysvětluje hlavní organizátor akce Štěpán
Řiháček z 94. brněnského oddílu Junáka. „Nejde jen o zábavu a strávení volného času. Rádi bychom
touto cestou upozornili zejména rodiče na bohatost a všestrannost programu, který skautské
oddíly nabízejí téměř bezplatně jejich dětem,“ dodává skautská vedoucí Jana Oujezdská z 30. dívčího
oddílu.
Jako každý rok, i letos se v rámci Dětského dne představí kromě osvědčených aktivit jako je
lanová dráha nebo airsoftová střelnice řada nových atrakcí, například souboje na kládě, tvořivá dílna
a další. „Letos jsme si dali na přípravě opět záležet. Na své si přijdou všichni od předškolních dětí po
jejich prarodiče. Do přípravy je zapojeno na třicet organizátorů,“ říká Tereza Hamplová, vedoucí
z dívčího oddílu. Děti se v rámci Dětského dne v Juliánově mohou těšit na sladké odměny, jejich
rodiče pak na zajímavé informace o činnosti oddílů a o skautingu vůbec.
Obzvláště bohatý bude letos sobotní doprovodný program, jehož součástí bude živá hudba
s populární kapelou Pavla Helana, multimediální stan, promítání filmů se skautskou tématikou,
informační stánek, čajovna s občerstvením a další. V 11 hodin pak proběhne ceremoniál oslavy
stoletého výročí založení skautingu v českých zemích.
Nedělní Úklid Bílé hory je příležitostí, jak prospět k čistému a bezpečnému prostředí ve svém
okolí. Dopoledne bude věnováno vyklízení odpadků, které se po celé Bílé hoře za celý rok
nashromáždily, závěr pak bude patřit občerstvení a drobným soutěžím v prostoru kluboven oddílů.
„Věříme, že lidem není lhostejný stav jejich okolí a že přijdou pomoci dobré věci. Podobné akce pro
veřejnost mají za cíl ukázat, že v Židenicích je velice silná skautská tradice. Zveme tím také děti i
dospělé k aktivnímu zapojení do skautského hnutí,“ říká Řiháček.
Akce se koná ve spolupráci s městskou části Brno-Židenice.
kontakty:
Štěpán Řiháček: tel. 606 618 978
e-mail: rihacek.stepan@gmail.com
webová prezentace 10. střediska: www.skauti-zidenice.cz
webová prezentace dívčího oddílu: www.30dbo.cz
webová prezentace chlapeckého oddílu: www.94bo.cz
webová prezentace českého skautingu: www.skaut.cz

Co je skauting?
Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel,
kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí
pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň
zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

