
SkautSké StřediSko Blaník

> největší skautské středisko v ČR
> 16 oddílů pro kluky i holky 
> 464 členů od předškoláků po 

dospělé
> 14 letních táborů
> klubovny v Praze 1, Praze 3, 

Praze 4, Praze 5 a v Říčanech
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Středisko Blaník sdružuje pod svými křídly 
především oddíly z prahy 4, ale také například od-
díl Havrani z prahy 1, Černý šíp a modrý klíč ze smí-

chova, říčanský oddíl nebo oddíl scarabeus z prahy 3.
Blaník je největším střediskem junáka. svoji hlavní 

činnost provozuje ve skautském areálu v praze 4 - krči, 
jehož součástí je velké hřiště, horolezecká stěna a další 
podmínky pro sportovní vyžití. těžiště našeho působe-
ní je v oddílech. ač jsou velmi různorodé, každý je kru-
hem lidí založeným na spolupráci, toleranci a přátelství; 
všechny spojuje pedagogická vize skautingu jako cesty 
k všestrannému rozvoji. 

nechte své dítě vyrůst ve skautu…
> získá přátele na celý život
> naučí se postarat o sebe a poradí si v náročné situaci
> osvojí si užitečné dovednosti pro dnešní svět
> zažije nekončící řadu dobrodružství
> vezme život do svých rukou a převezme za něj 

odpovědnost

kontakt

vedoucí StřediSka Mgr. Jan Peroutka
tel. 777 304 820
web www.blanik.info
e-mail blanik@blanik.info
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