
INFORMACE PRO HOLKY 

A

 JEJICH RODIČE

1. DÍVČÍ BRNĚNSKÝ ODDÍL
AVES



Jelikož jsme skautky, mezi naše zásady patří

Pravdomluvnost

Věrnost a oddanost

Pomoc

Přátelství

Zdvořilost a úcta

Ochrana přírody

Poslušnost 

Veselost

Hospodárnost

Čistota

…to všechno se snažíme v holkách probouzet, 

vzájemně se učit a pilovat!!



Oddíl je rozdělen tři družinky dle věku: Sýkorky, Poštolky
a Alky. Nováčci se rozdělí dle věku do družinek, a během roku 
se připravují na složení světluškovského či skautského slibu - 
ten se skládá výhradně na letním táboře.    

Na schůzky se scházíme každý týden v klubovně na Údolní 24, 
učíme se zde nejrůznější šifry, uzly, zdravovědu, poznáváme 
zvířata i rostliny a plníme světluškovské i skautské programy. 

Zároveň hrajeme nejrůznější hry na postřeh, rychlost, 
vytrvalost, smysly, paměť, znalost, taktku, týmovou 
spolupráci – prostě zkoušíme vše, co se dá a všemu 
se postupně učíme a zdokonalujeme se. 

Jednou za měsíc vyrážíme na jednodenní nebo vícedenní 
výlety do přírody, kde se učíme v přírodě žít, 
poznávat ji i lidi okolo sebe. Snažíme se postarat 
se sami o sebe a být si navzájem dobrými 
kamarádkami. 

Mimoto se nepravidelně scházíme 
na dobrovolných akcích v klubovně, 
kde hrajeme hry, povídáme si, zpíváme, 
hrajeme na kytaru 
nebo něco vyrábíme. 

Každé léto o prázdninách jezdíme na tábor, kde spolu trávíme 
čtrnáct dní v lese a zažíváme neopakovatelná dobrodružství!! 



Následuje výběr lahůdkových každoročních akcí:

Jarmark – vyrábění a prodávání výrobků

na dobročinné účely

Rozvoz Betlémského světla – mezinárodní skautská akce

Tříkrálová sbírka – pomáháme ostatním

BrKolo – středisková hra po Brně s poznáváním památek, 

                 ulic a zákout

Zlaté šlapátko – závod na kolech

Závody světlušek a skautek – porovnáváme své síly 

                                                   a vědomost s ostatními oddíly



K naplnění skautského hesla „Buď připraven“ se nám často 
hodí následující drobnost:

VĚCI NA SCHŮZKU

Blok (nejlépe trhací, jen na hry), tužka, šátek, uzlák,       
skautská stezka, deník skautský (blok A5 ideálně s tvrdými       
deskami,  do kterého píšeme, co jsme se nového naučily 
a co jsme společně zažily), KPZ (krabičku první i poslední 
záchrany), kapesník a přezůvky (můžou zůstávat v klubovně).

VĚCI NA JEDNODENNÍ VÝLET

Blok, tužka, KPZ, deník, uzlák, šátek, kapesník, kapesní nůž, 
pláštěnka, skautská stezka, skautský deník,  svačina a pit na 
celý den, jízdenky

VĚCI NA VÍCEDENNÍ VÝLET

věci na jednodenní výlet, osobní
hygienu, oblečení dle počasí do
budovy i na ven, léky (pokud
nějaké bereš), kopii kartčky
pojišťovny a jídlo dle domluvy.
Vše si VŽDY sbal do jediného
velkého batohu, který si sama
poneseš na zádech na místa, 
kde budeme přespávat. 



INFORMACE O POTŘEBNÝCH FINANCÍCH

Jako každý skautský oddíl i my vybíráme každoročně 
registrační poplatek. Díky tomuto příspěvku jsme registrovaní 
v organizaci Junák – český skaut, z.s., platme provoz klubovny
(energie) a můžeme holkám zajistt vybavení klubovny a také 
nějakou maličkost pro radost – lepidla, papíry, barvy, diplomy,
ceny…

Registrační poplatek vybíráme na kalendářní rok, zpravidla 
do konce listopadu roku předcházejícího; v loni byl 750,- Kč, 
předpokládáme, že letos nepřesáhne 1 000,-Kč. Na jedno-
denní výlety stačí většinou jen jízdenky, na víkendovky (2 až 3 
za školní rok) vybíráme peníze na cestu, jídlo a ubytování - 
většinou se vejdeme do 400,- Kč. Tábor v roce 2019 byl opět 
u Brzkova od 13. 7. do 27. 7.  za 2 600,- Kč.

V žádném případě tyto peníze nejdou nikomu na ruku jen tak 
– na platby v hotovost dostanete potvrzení, platby na účet 
Vám můžeme potvrdit písemně taktéž. Naše práce není 
placená a vše, co děláme, děláme dobrovolně a za vlastní 
peníze.

Další důležitou potřebou každé skautky je skautská košile, 
která stojí cca 500,- Kč. U nás v oddíle je možnost koupě 
košile přes oddíl s tm, že každé děvče dostane košili přímo 
na míru + veškeré potřebné nášivky a až jí je košile malá, 
může nám ji vrátt a vyměnit za novou nebo nošenou po starší
holce, ale už bezplatně. 



Omluvu ze schůzky či výletu je nutné napsat před dotčenou 
akcí smskou rádkyni družiny.

Webovky: 1-divci.skautng.cz


