
Výroční zpráva okresního výchovného odboru Želvičky 
(2008-2011)

Okresní výchovný odbor Želvičky je skupina činovníků z různých středisek okresu Hodonín, kteří mají za 
úkol pořádat akce výchovného typu především pro děti. Vedoucími výchovného odboru jsou jmenovaní 
okresní výchovní zpravodajové Villda a Andy, dalšími stálými členy jsou Ryša, Junior, Sketmen, Milka a 
Kiwi. Želvičky prostřednictvím pořádaných akcí vzdělávají budoucí rádce na rádcovských kurzích, nabízí 
dobití baterek a motivaci na setkání rádců, vytváří příležitosti pro seznámení dětí a vedoucích z celého 
okresu na okresních jamboree.

V proběhlém volebním období se zformovala současná podoba týmu Želviček. V této sestavě bylo 
uspořádáno několik akcí:

Pra-Se podzim 2007 – symbolický rámec Indiáni, zúčastnilo se 18 skautů a skautek

Jamboree léto 2008 – téma Z pohádky do pohádky, přes 100 účastníků ze všech středisek

Pra-Se podzim 2008 – symbolický rámec Upíři, účast 10 skautů a skautek

Rádcovský kurz Pyramida 2009 – 2010 – 18 účastníků, úspěšně absolvovalo 10  účastníků

Jamboree léto 2010 – symbolický rámec Záchrana Atlantidy, přes 100 účastníků ze všech středisek

Pra-Se podzim 2010 – odpočinková a motivační akce

Želvičky se také pokusili o uspořádání zážitkové akce pro vedoucí (VEPŘ), avšak akce se nesetkala s 
žádným ohlasem a přihlásil se pouze jeden účatsník.



Želvičky by ve stávajícím složení chtěli pokračovat ve své započaté činnosti i v následujícím volebním 
období. Kromě opakování tradičních akcí by nově chtěli nabídnout akce pro rovery a rangeres, pokud o 
to bude zájem. Cílem je seznámení se starších skautů a skautek, motivace k jejich další skautské 
činnosti prostřednictvím nabídky vhodného programu pro tuto věkovou kategorii, který na úrovni 
našeho okresu chybí. Kromě toho jsou naplánovány tyto akce:

Rádcovský minikurz – začátek roku 2011

Pra-Se 2011

Rádcovský kurz Pyramida 2011 – 2012

         Jamboree 2012



RK 2010 – 2011       Pra - se 2010

Jamboree 2008     Pra-se 2010

Andy -  Lenka Oravová

 Villda -  Jan Polášek


