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 ZáZáZáZářřřří í í í –––– m m m měěěěsíc skautsíc skautsíc skautsíc skautůůůů v v v v    Praze 12 Praze 12 Praze 12 Praze 12 –––– Mod Mod Mod Modřřřřanechanechanechanech    (a mnohem více)(a mnohem více)(a mnohem více)(a mnohem více)    

 
Skauti zSkauti zSkauti zSkauti z    více jakvíce jakvíce jakvíce jak 250 m 250 m 250 m 250 měěěěst z celé republiky st z celé republiky st z celé republiky st z celé republiky popopopořřřřádají akce pro veádají akce pro veádají akce pro veádají akce pro veřřřřejnostejnostejnostejnost, kter, kter, kter, které probíhají é probíhají é probíhají é probíhají 
celý mcelý mcelý mcelý měěěěsíc zásíc zásíc zásíc zářřřří. í. í. í. Mezi nimi i Mezi nimi i Mezi nimi i Mezi nimi i skauti z Modskauti z Modskauti z Modskauti z Modřřřřanananan. . . . DDDDěěěěti ti ti ti kterékterékterékteré na  na  na  na akce akce akce akce bbbběěěěhem záhem záhem záhem zářřřří pí pí pí přřřřijdou ijdou ijdou ijdou mají mají mají mají 
šanci zažít neuvšanci zažít neuvšanci zažít neuvšanci zažít neuvěřěřěřěřitelné dobrodružství v podobitelné dobrodružství v podobitelné dobrodružství v podobitelné dobrodružství v podoběěěě her, sout her, sout her, sout her, soutěěěěží, show a netradiží, show a netradiží, show a netradiží, show a netradiččččních ních ních ních 
sportsportsportsportůůůů. . . . ČČČČekají na nekají na nekají na nekají na něěěě nejen otev nejen otev nejen otev nejen otevřřřřené klubovny a sené klubovny a sené klubovny a sené klubovny a skautský den v zoo, ale i akce kautský den v zoo, ale i akce kautský den v zoo, ale i akce kautský den v zoo, ale i akce 
vvvv    matematematemateřřřřských školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo tských školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo tských školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo tských školách, školních družinách, dobrodružné hry na internetu nebo třřřřeba eba eba eba 
horolezecká sthorolezecká sthorolezecká sthorolezecká stěěěěna na námna na námna na námna na náměěěěstí.stí.stí.stí.    MoMoMoModdddřřřřanští skauti panští skauti panští skauti panští skauti přřřřipravili pro veipravili pro veipravili pro veipravili pro veřřřřejnost nejvíce akcí ejnost nejvíce akcí ejnost nejvíce akcí ejnost nejvíce akcí 
vvvv    celé republice! Vše zacelé republice! Vše zacelé republice! Vše zacelé republice! Vše začčččíná 5. záíná 5. záíná 5. záíná 5. zářřřří na velké veí na velké veí na velké veí na velké veřřřřejné výpravejné výpravejné výpravejné výpravěěěě, pokra, pokra, pokra, pokraččččuje 4. uje 4. uje 4. uje 4. řřřříjna na íjna na íjna na íjna na 
oslavách Modoslavách Modoslavách Modoslavách Modřřřřanského skautského dne a vrcholí 4. listopadu ve strašidelném lese, anského skautského dne a vrcholí 4. listopadu ve strašidelném lese, anského skautského dne a vrcholí 4. listopadu ve strašidelném lese, anského skautského dne a vrcholí 4. listopadu ve strašidelném lese, 
popopopořřřřádaném spoleádaném spoleádaném spoleádaném společčččnnnněěěě s s s s    kulturním centrekulturním centrekulturním centrekulturním centrem „12“.m „12“.m „12“.m „12“. Mezitím se skauti z Mezitím se skauti z Mezitím se skauti z Mezitím se skauti z    ModModModModřřřřan zúan zúan zúan zúččččastní astní astní astní 
také Dne volnotaké Dne volnotaké Dne volnotaké Dne volnoččččasových aktivit Prahy 12 a uspoasových aktivit Prahy 12 a uspoasových aktivit Prahy 12 a uspoasových aktivit Prahy 12 a uspořřřřádají nádají nádají nádají něěěěkolik menších akcí ve školách a kolik menších akcí ve školách a kolik menších akcí ve školách a kolik menších akcí ve školách a 
školních družinách.školních družinách.školních družinách.školních družinách.    
    
Na veřejné výpravě poznají děti především z prvního stupně ZŠ jak nádhernou přírodu mají 
hned za barákem – v Modřanské rokli a že procházka v ní vůbec nemusí být nudná a otravná. 
Při oslavách Modřanského skautského dne se přesvědčí, že být skautem stojí za to a ve 
strašidelném lese zjistí, že strašidla sice existují, ale rozhodně nekoušou. 
 
„Určitě tam s kamarády půjdeme. Jsem zvědavý a chci zažít stejné dobrodružství, které znám 
z našeho skautského oddílu,“ uvedl 12letý skaut Tomáš Maršálek z Prahy. 
 
Září je pro skauty – stejně jako pro školy – důležitým momentem. Je to začátek nového roku. 
„Všechno se rozjíždí na novo a děti se právě v září mohou přidávat do skautských oddílů, kde 
mají možnost zažít nejen neuvěřitelné dobrodružství, ale především vyrůstat v bezpečném 
a kamarádském prostředí, podívat se za hranice, sáhnout si na GPSku nebo foťák, naučit se 
hrát fér a umět pracovat v týmu,“ uvedl Vojtěch Vykouk, 25letý skautský vedoucí z Vršovic. 
 
Skautských akcích se během celého měsíce září zúčastní na 30.000 dětí. Stejný počet dětí už 
ve skautských oddílech vyrůstá. „V loňském roce se poprvé po dlouhé době potvrdilo 
zastavení poklesu členské základny. Je to především díky tomu, že se snažíme program dělat 
pro dnešní děti atraktivní a respektujeme prověřené hodnoty jako je kamarádství a čestnost. 
Věříme, že letošním rokem začne naše členská základna narůstat ještě výrazněji,“ uvedl Josef 
Výprachtický, starosta Junáka. 
 
Skautské hnutí, které má na celém světě přes 40 milionů členů a prošlo jím přes půl miliardy 
lidí, mezi Čechy mnoho významných osobností, oslavilo v roce 2007 sto let od začátku své 
existence. V Modřanech existuje skauting již od roku 1933 a v loňském roce tedy oslavil 
třičtvrtěstoletí své existence. Více informací o modřanských skautech, včetně kontaktů na 
oddíly lze nalézt na www.modrany.skauting.cz. 


