
Hledáte smysluplnou 
celoroční činnost pro

 volný čas Vašich dětí?

www.vysehrad.org
e-mail: info@vysehrad.org

Vodácko-turistický oddíl

V y š e h r a d

 Kde nás najdete a koho kontaktovat?

• Navštivte nás po předchozí dohodě v klubovně: Rejskova 13, 
Praha 2 (tram. zastávka Nuselské schody, nebo Divadlo Na 
Fidlovačce, metro stanice Vyšehrad), 

• Podívejte se na naše internetové stránky:  
http://www.vysehrad.org

• Napište e-mail na:
info@vysehrad.org

• Zavolejte a zeptejte se na cokoli:
Kuleho (Ing. Zdeněk Moučka)  
mobilní telefon: 737 287 009 
Alfonse (Michal Hora)  
mobilní telefon: 736 760 280 



Rozdělávání ohně třením dřev Puták pro starší členy oddílu v Bulharsku (pohoří Rila)

Co říkají rodiče?

„Oddíl vedou spolehliví, obětaví vedoucí s pěkným vztahem k dětem 
a mládeži. V oddíle vládne souhra, humor, spolupráce a tvořivá 
atmosféra. Život v oddíle nekončí 15. rokem věku, ale přátelství 
a společné akce pokračují i mezi většími „dětmi“. Čeho si velmi 
ceníme, že oddíl vychovává děti k odpovědnosti a samostatnosti, 
potřebný řád oddílu vyplývá z přirozeného přátelského prostředí. 
Myslíme si, že se nejedná o klasickou zájmovou činnost, jako jsou 
kroužky nebo sportovní oddíly. Nejde o výkon. Jde spíš o způsob 
života. Děti se naučí pobývat v přírodě a přitom si pomáhat a 
podílet se na společném životě oddílu.“

Jaroslav a Zuzana Volkovi (tel. 222 520 587)
členy oddílu jsou všichni tři jejich synové

Náš oddíl není masový a všichni členové oddílu se navzájem znají. 
Proto kromě družinové aktivity hraje velkou roli i celooddílová 
činnost, zejména oddílové schůzky – tzv. „kec“, jarní a podzimní 
sjíždění českých řek na kanoích, putovní výpravy, zimní výpravy 
s běžkami, či sněžnicemi, a také naše tradiční akce: jarní Otevírání 
studánek, Vánoční výprava ke stromku, „Guláš – Mikuláš“, hry v 
historickém centru Prahy, atd. Vyvrcholením oddílové činnosti je 
třítýdenní letní tábor „na zelené louce“, jaký jistě znáte z knih J. 
Foglara. Na táboře bydlíme v indiánských týpí, stavíme si kuchyň 
a v ní si sami vaříme. 

Vydáváme si také svůj vlastní oddílový časopis ŠUP, ve kterém 
se objevují zápisy z proběhlých akcí, různé tábornické, či vodácké 
rady, nebo zajímavé kvízy.

Hledáte smysluplnou celoroční činnost 
pro volný čas Vašich dětí? 

Chodí již Vaše děti na nejrůznější specificky zaměřené 
vzdělávací, umělecké, či sportovní kroužky, ale Vám by se líbila 
nějaká soustavná celoroční činnost, při které se dítě dostane do 
přírody, kde si může najít kamarády na celý život a kde se naučí 
nezávislosti a samostatnosti v činnosti i úsudku?

Proč dát dítě zrovna k nám? 

Náš oddíl vznikl již v roce 1967 jako oddíl svazu Junáků 
– Zálesáků. Období normalizace jsme bez větších zásahů shora 
přečkali pod hlavičkou Svazarmu a po roce 1989 jsme se přidali 
k České tábornické unii. S prací s dětmi tedy máme již bezmála 
čtyřicetiletou zkušenost. Máme k dispozici také slušné materiální 

zázemí a pro začátek můžeme dětem zapůjčit základní vybavení, 
takže není nutné najednou investovat mnoho peněz do výstroje. 
Roční příspěvky jsou pouze 300 Kč díky grantové podpoře naší 
činnosti ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 
Magistrátu hlavního města Prahy a Městské části Praha 2.

Co během roku děláme? 

Základní jednotkou oddílu jsou družiny 6-8 členů – věkových 
vrstevníků, které se pod vedením rádce scházejí jednou týdně 
na schůzkách v naší klubovně a o víkendech podnikají různé 
výpravy. Rádcové jsou zkušení, protože sami prošli oddílem od 
svého útlého věku. Oddíl tvoří tři chlapecké a jedna dívčí družina. 
Družiny průběžně doplňujeme a v průběhu roku proto přijímáme 
nováčky ve věku hlavně 8-12 let.


