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Nadace OKD

Modr˘ ‰íp chce letût kco nejvíce du‰ím
Skauti z Ostravy-Zábﬁehu dostanou na svou ãinnost podporu od Nadace OKD
OSTRAVA DobrodruÏství, v˘lety
Z oddílového Ïivota
a táboﬁení, hry, zábava a ponauãení, samostatnost i kolektivní duch,
kamarádství a ãasto i pﬁátelství na
cel˘ Ïivot. KaÏd˘ skaut moc dobﬁe
ví, o ãem je ﬁeã! A aby se nûco z
u‰lechtil˘ch ideálÛ skautingu
dostalo do i povûdomí „ostatních“,
oddíl Modr˘ ‰íp z ostravského
Zábﬁehu vym˘‰lí akce prakticky
pro kteréhokoliv kluka ãi holku ze
sídli‰tû. Tak zajímavé, Ïe mu Nadace OKD dala zelenou!
„Na‰e ãinnost pﬁispûje ke zkvalitnûní volnoãasov˘ch aktivit dûtí a
mládeÏe, zejména v oblasti sídli‰tní
zástavby. Díky v˘chovné ãinnosti a
aktivitám skautského stﬁediska
máme kladn˘ vliv na rozvoj ãlenÛ,
sníÏení negativních jevÛ – ‰ikany,
zneuÏívání drog a jin˘ch návykov˘ch látek, trestné ãinnosti a
podobnû. Pravidelnû se zapojujeme do charitativních akcí ãi akcí
pro speciální v˘chovná zaﬁízení,“
vysvûtloval Rostislav Fojtík, skautsk˘ vedoucí s pﬁezdívkou Natan.
V‰echno, co dûlají, pﬁitom není jen
pro organizované skauty.
Nadace OKD uvolnila pro skauty z Modrého ‰ípu v rámci jejího
grantového programu „Pro radost
a vzdûlání“ ãástku 80 tisíc korun.
Radek Luk‰a

Co mohou uspoﬁádat
• Poznáváme na‰e mûsto – pÛldenní hra – listopad 2008
• Mikulá‰ské odpoledne pro
veﬁejnost – prosinec 2008
• Táboﬁení na snûhu – leden 2009
• Odpoledne stolních her – únor
2009
• Poznáváme pﬁírodu v na‰em
okolí – bﬁezen a ãerven 2009
• Sportovní turnaj v softbalu –
duben 2009
• Letní tábory – ãervenec a srpen
2009
• Atletické závody – záﬁí 2009
• Hry na louce – ﬁíjen 2009, pravidelné hry v tûlocviãnû
• Umûlecká dílna – listopad 2009
(budou se moci zúãastnit v‰ichni
zájemci, tedy nejen ãlenové)

Oddílovka v klubovnû, zleva Dája, Olin a Kejmil, rádkynû Mí‰a a vedoucí Natan.
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DÁJA (15) pﬁivedl ho kamarád pﬁed zhruba ‰esti lety. „Baví mû to tady, fajn lidi, sranda, takové v˘lety pod
stan bych jinde nezaÏil. Kde si mÛÏu udûlat oheÀ ve vlastním indiánském t˘pí? U nás!“ nechal se sly‰et skaut.
OLIN (15) tomu ukázal skautsk˘ svût právû Dája, coÏ je tradiãní zpÛsob náboru nov˘ch ãlenÛ. „Jsem tady
‰est˘ mûsíc a nelituji! Na prvních schÛzkách oddílovkách jsem se otrkával, ale po letním táboﬁe se zabydlel
nastálo. Jindy jsem se kaÏdé prázdniny nudil, a teì je tomu konec,“ prohlásil.
KEJMIL (12) ãas mimo uãení vûnuje sportování a pÛl roku uÏ i Modrému ‰ípu. „Na‰i jsou rádi, Ïe nesedím doma
nebo se nûkde nepotuluji. Jsou rádi, Ïe s oddílem jezdím na v˘pravy, na akce, chodím do klubovny, fandí tomu,“ chlubil se. TotéÏ dûlá i mezi spoluÏáky ve ‰kole, ale zatím mezi skauty je‰tû Ïádného nedostal. „Jenom slibují …“ doplnil.
MÍ·A (17) v oddíle vyrostla. „Pﬁi‰la jsem po úplnû prvním náboru ve ‰kole. Jsem tady jedenáct˘m rokem.
Odvíjí se od toho vlastnû i mÛj cel˘ Ïivot,“ svûﬁila se dívka, která patﬁí mezi „rádce“ ãili star‰í zku‰ené skauty. Po dovr‰ení plnoletosti pﬁejde do „vedení“. Jejím cílem je pﬁedávat zku‰enosti dále, tak jak ji to nauãili jiní,
kdyÏ patﬁila k nováãkÛm.

Na letních táborech pln˘ch her spí skauti v indiánsk˘ch t˘pí.

Skautské stﬁedisko Modr˘ ‰íp je
souãástí organizace Junák – svaz
skautÛ a skautek âR a jeho hlavním cílem je v˘chovná ãinnost a
zaji‰tûní smyslupln˘ch volnoãasov˘ch aktivit pro dûti a mládeÏ, a to
nejen pro ãleny stﬁediska, ale i pro
neorganizovanou mládeÏ. âinnost
je pravidelná bûhem celého roku.
Stﬁedisko bylo zaloÏeno v roce
1992. Skládá se z oddílu nejmen‰ích dûtí ve vûku 6 – 10 let, oddílu
chlapcÛ ve vûku 10 – 18 let, oddílu
dûvãat ve vûku 8 – 17 let a lakrosového sportovního oddílu pro
mládeÏ ve vûku 10 – 25 let. KaÏd˘
oddíl má 15 aÏ 30 registrovan˘ch
ãlenÛ. Skautské stﬁedisko, respektive kaÏd˘ oddíl poﬁádá pro ãleny
jednu aÏ dvû akce t˘dnû. Kromû
toho pravidelné akce pro dûti a
mládeÏ z okolí i celé Ostravy sportovní turnaje, odpoledne her a
soutûÏí. SnaÏí se zapojovat i dûti ze
sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí (tﬁeba co nejniÏ‰í cenou letního
tábora, kde v‰ichni dospûlí pracovníci pracují bez nároku na mzdu a
v období svého volna). Myslí i na
charitu (Liga proti rakovinû, Betlémské svûtlo, pomoc ústavÛm
sociální péãe). Bûhem letních
prázdnin nabízí mûstsk˘m dûtem
úãast na letních táborech. Poﬁádá
3 aÏ 4 turnusy pro rÛzné vûkové
skupiny.

âlenové oddílu Modr˘ ‰íp na zimní v˘pravû.

SNÍMKY: Modr˘ ‰íp

Krnovská Trojka si mÛÏe zaﬁídit klubovnu

Krnov‰tí skauti pﬁi jednom ze v˘letÛ na Landeku.

KRNOV (uzi) Îe zÛstanou bez stﬁechy nad hlavou akutnû
hrozilo skautÛm z Krnovské Trojky. Jednodu‰e nemûli
peníze na zaplacení provozu klubovny pronajaté od
„SokolÛ“. Oddíl proto oslovil se sv˘m projektem Nadaci
OKD a vlivem ﬁízení osudu se na nû ‰tûstí usmálo hned
dvakrát.
„Získali jsme peníze na nájem od Nadace OKD, ale zároveÀ nám volali z Mûstského úﬁadu Krnov, Ïe ocenili na‰e
zapojení pﬁi akci Mûsto stromÛ a dají nám na klubovnu taky.
Co teì? Platit dvakrát by bylo zbyteãné,“ vysvûtlila vedoucí
Charlie Vydra, obãansk˘m jménem Du‰ana Cestová.
A jelikoÏ krnovská radnice klubovnu dotovala, obrátili
se skauti na Nadaci OKD s tím, Ïe by rádi svÛj projekt zmûnili. „Klubovna je prázdná, co máme, je vypÛjãené. Îádné
tábornické a sportovní potﬁeby, hry ani materiál na rukodûlky. Ne‰lo by si ji trochu zaﬁídit?“ pokraãovala Cestová.
Nadace OKD na to k˘vla a Krnovská Trojka získá 14
tisíc korun. „Chceme koupit to nejnutnûj‰í – skﬁíÀ, abychom tam nemûli pouze samé papírové krabice. Taky varnou konvici na ãaj v chladn˘ch dnech ãi vaﬁiã, abychom si
mohli udûlat jídlo, kdyÏ se tam bude pﬁespávat,“ doplnila
vedoucí.

Klubovnu vybaví díky Nadaci OKD.
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