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Skauting a středisko Moravská Třebová
Junák - svaz skautů a skautek ČR je s téměř padesáti tisíci členy největší skautskou
organizací v zemi. Skauting má více než staletou tradici a po celém světě se k němu hlásí přes
28 miliónů členů. Středisko Moravská Třebová je součástí mezinárodního skautského hnutí,
největší dětské organizace světa.
Středisko Moravská Třebová druhým největším skautským střediskem okresu Svitavy,
má 140 členů. Ve městě, kde je zhruba 11 500 obyvatel, tak připadá na každých 82 obyvatel
jeden skaut.
Středisko je základní organizační jednotka Junáka. Ne však nejmenší. Středisko je
tvořeno oddíly, oddíly se skládají ze dvou a více družin. Je běžnou praxí, že družiny mají
samostatné výpravy, a to v průměru jednou za měsíc, dále pak (zpravidla méně často)
společné akce celého oddílu. Činnost a tedy i výpravy jsou v každém oddíle a i družině jiné,
odvislé od věku a zájmu dětí. (Více viz Přehled činnosti oddílů).
Ve středisku jsou dva chlapecké a dva dívčí oddíly a oddíl Oldskautů. Těžištěm práce
je oddílová činnost, přesto se několikrát do roka všichni scházíme, a to při pořádání
střediskových podnicích a akcích pro veřejnost.

Skautské středisko Moravská Třebová v roce 2004
Zaznamenali jsme mírný nárůst členů střediska (více viz Zpráva o registraci), zdá se
tedy, že po letech stagnace se bude středisko pomaličku rozrůstat.
Za další úspěch považujeme skutečnost, že naše světlušky a vlčata (nejmladší věkové
kategorie) se probojovali až do krajských kol skautských závodů. (více viz Skautské akce).
Protože nedílnou součástí práce s dětmi je vzdělávání činovníků, každoročně se
zvyšuje počet vedoucích s nezbytnou skautskou kvalifikací.
Rýsují se obrysy roverského oddílu, tedy oddílu, který sdružuje mládež zhruba ve
věku 15 – 18 let. V tomto věku tradičně opouští středisko poměrně značná část členů a to
z důvodu nedostatku přitažlivé činnosti, ovšem právě roverský oddíl by měl tento problém
vyřešit a tím zamezit zbytečnému úbytku členské základny.
Dále jsme založili Klub přátel skautingu. Jedná se o projekt, kterým chceme jednak
vtáhnout zpět alespoň k externí činnosti bývalé členy, ale i například rodiče současných členů,
a jednak touto cestou získat podporu pro naši činnost ve formě jakékoli pomoci.
Vytvořili jsme webové stránky střediska (http://kvicalka.orcz.cz), změnili místo
střediskové nástěnky, tedy již zhruba rok je umístěna na ulici ČSA.
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Akce pro veřejnost
Středisko Moravská Třebová již tradičně pořádá dvě akce pro občany Moravské
Třebové: Betlémské světlo a Cestu na severozápad, letos k nim přibyl X boj, který plánujeme
uspořádat i v roce 2005.

 Cesta na severozápad
Je zavedená cyklistická akce pro veřejnost. První cyklistický podnik pro občany
Moravské Třebové pořádaný naším střediskem se konal 9.6.1999 ještě pod názvem "Jízda
okolo Hradiska". O dva roky později jsme změnili nejen název, ale i oblast, kam se rodiny
s dětmi vydávají na výlet spojený s různými dobrodružnými úkoly. A tak od roku 2001 se
každý rok kolem Dne dětí můžete sednout na kolo a vyjet Cestou na severozápad, která vás
zavede do oblasti mezi Hřebečským hřebenem a Udánkami.

 X - boj
Pod tajemným názvem se skrývalo zábavné odpoledne na arkádách zámku, kde si děti
mohly vyzkoušet deset různých disciplín, například zatloukání hřebíku, vaření nanečisto či
test o Moravské Třebové. Akce se uskutečnila v rámci Dnů zdraví vyhlášených Zdravým
městem, na děti tedy čekaly krom malé sladkosti také drobné upomínkové předměty.
Navzdory chladnu slavil X boj úspěch u dětí i u rodičů, proto jej chceme uspořádat i
v následujícím roce.

 Betlémské světlo
Plamínek světla z rodiště Ježíše Krista putuje v předvánočním čase po Evropě od roku
1986 (původně z iniciativy pracovníků rakouského rozhlasu, později pod patronací skautů).
Roku 1989 doráží poprvé také do naší vlasti. Do Moravské Třebové přivážejí každoročně
betlémské světlo místní skauti od roku 1998, aby se o ně jako o symbol lásky, míru a naděje
podělili s lidmi dobré vůle…
Skauti z III. oddílu Patoca už několik let umisťují do kostelů kasičky, kam mohou
občané vhodit svou adresu a tím si světlo z Betléma „objednat“ s donáškou až do domu.

 Další činnost
Skauty je možno spatřit i u podniků, které nepořádáme, tradičně pomáháme u Foto
festivalu, kde jsme letos již potřetí zajišťovali hlídání fotografií.
Nepravidelně se zúčastňujeme i jiných podniků, ať už celostátních a zavedených, jako
je vybírání peněz v rámci boje proti rakovině, či úplně nových – letos naše skautky a
světlušky v rámci spolupráce s městskou knihovnou Ladislava z Boskovic malovaly
pohlednice a výtěžek z těchto pohlednic půjde na dětský hospic v Malejovicích.
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Akce střediskové
Několikrát do roka se však všechny oddíly setkávají při společných akcích. Největší a
výhradně střediskovou akcí je střelecké klání O zlatou kulku Oldy Šetrného. Na podzim
pořádá III. oddíl Patoca bojovou hru GAYA a IV. oddíl Jamamby pěveckou soutěž Balvánek,
tyto akce jsou otevřeny i skautům z jiných středisek.

 O zlatou kulku Oldy Šetrného
Je tradiční a velmi oblíbená středisková akce ve střelbě ze vzduchovky pro všechny
skautské kategorie. První ročník se konal 13.2.1993, od té doby se do prostor Střední
technické školy MO vydáváme pravidelně na konci každé zimy.
Děti střílí ze vzduchových pušek (kdo neumí, ten se přímo na palebné čáře naučí) a
soutěží tak nejen jako jednotlivci, ale i jako družiny. Vítězní jedinci jsou obdařeni "kulkami
Oldy Šetrného" příslušného kovu, vítězné družiny pak získávají nejen stylovou, ale hlavně
sladkou odměnou: dortem, na němž je namalován střelecký terč.

 GAYA 2.0.5.5.
Je již třetí verze klasické skautské bojové hry, který se pravidelně koná vždy koncem
listopadu ve večerních ulicích Moravské Třebové.
Poprvé shlédlo světlo světa v roce 1998 pod rukama tvůrce Dalibora Blahy -Tarzana a
kolektivu pomocníků, se vznikem III. oddílu Patoca přešla hra pod jeho patronát a letos se
uskutečnil již sedmý ročník.
Hra je určena pro všechny věkové kategorie, tedy světlušky, vlčata, skautky a skauty, i
pár roverů zde najde uplatnění.
Námět bojovky se obměňuje vždy po dvou až třech letech. Poprvé se představila jako
Tarzan a poklad Oparu, poté se převlékla za Poklad Atlantidy a od loňska probíhá pod
názvem GAYA 2.0.5.5.

 Balvánek
Balvánek je dalším dílem Tarzana a má stejně dlouhou tradici jako bojová hra.
Balvánek je pěvecké klání mladších věkových kategorií, tedy světlušek a vlčat ze širokého
okolí přesahujícího hranice okresu. Tradičně je spjat s bojovkou, obě akce probíhají v jeden
víkend.
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Přehled činnosti oddílů
 I. oddíl Bílá stopa:
Oddíl je složen ze tří družin vlčat – Červená, Modrá a Šedá šestka (kluci 7-11let) a
jedné družiny skautů – Orlíci (13let), každá družina má 7-12 členů. Oddílových a
střediskových akcí se zúčastňují dle možností všichni členové oddílu. Družinové akce si
pořádají jednotlivé šestky.
Výběr z výprav uskutečněných v roce 2004: třídenní výprava Orlíků na naši základnu na
Kvíčalku; oddílový přechod Dubiny zakončený velkou sněhovou bitvou; jednodenní výprava
do Trpíku se Šedou 6 – Zimní hrátky v Trpíku,; tradiční před velikonoční jednodenní výprava
do Moravského Krasu – letos na trase Jedovnice – Balcarka – Ostrov – Hoštejn – Sloup;
Červená šestka marně hledala na výpravě jezírko za Hradiskem.; Šedá 6 byla objevovat krásy
Holubí studánky; prvních 14 dní tábořil celý oddíl na Kvíčalce –tábor se nesl v duchu
husitských bojů; Šedá šestka se vydala na průzkum usedlosti v Hraničkách kam jsme byli
pozváni, Šedá šestka společně s Orlíky dobývala Radkovský hrádek; celý oddíl vyrazil do
okolí města na předvánoční výpravu
Skautské závody vlčat: Okresního kola závodu O totem náčelníka konaného v Telecím u
Poličky se zúčastnila Modrá a Šedá šestka. Modrá skončila na čtvrtém místě, ale Šedá šestka
získala pomyslnou stříbrnou medaili, čímž si zajistila postup do krajského kola v Luži u
Chrudimi. Z krajského kola již bohužel nepostoupila.
Kontakt: http://bilastopa.wz.cz/

 III. oddíl Patoca
V roce 2004 čítal třetí oddíl celkem 22 členů. Vedení tvoří čtyři dospělí činovníci ve
věku 18 – 25 let, věk ostatních dětí se pohybuje od 13 do 18 let. I přes tento citelný pokles
oproti minulým rokům byla činnost oddílu velmi bohatá a rozmanitá. Uskutečnilo se celkem
30 akcí včetně letního mezinárodního tábora ve Slovenském ráji.
Výběr z výprav uskutečněných v roce 2004: výprava do Podyjí v půlce května směřovaná
na poznání města Znojma a západní části Národního parku; výprava do Prahy na Bílou horu a
letohrádek Hvězda; hra v ulicích Starého města „Prahou plnou strašidel“, kterou každoročně
pořádají pražští skauti; týdenní zimní táboření v Říčkách v Orlických horách, jehož hlavní
náplní byl lyžařský výcvik a bohaté sportovní vyžití; návštěva cvičné lezecké stěny v Liberci
plus výstup na Ještěd, výpravu na Ivančenu pod Lysou horou, kam se každoročně vydávají
stovky skautů uctít památku padlých bratrů z konce druhé sv. války; základní vodácký výcvik
na Sečské přehradě (uspořádáno ve spolupráci s vodními skauty z Pardubic); středoevropské
setkání skautů Intercamp 2004, jehož se zúčastnily stovky skautů a skautek z ČR, Německa,
USA, Kanady, Nizozemí, Francie a Velké Británie; cykloexpedice Vltavskou stezkou, za jejíž
cíl jsme si vytyčili během týdne dojet proti proudu Vltavy od Mělníka až k jejímu prameni;
výprava roverů, kteří přijali výzvu Vsetínských skautů v podobě Špacíru – pochodu na 100
km během 24 hodin.
Kontakt: www.patoca.com
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 IV. oddíl Jamamby
Je dívčí oddíl složený ze čtyř družiny: Amazonek, Lvic, Berušek a Antilop. Amazonky
a Lvice jsou ve skautském věku, zatímco Berušky a Antilopy jsou družinami světlušek. Zatím
se nedaří uskutečňovat pravidelné oddílové podniky, společně se tedy scházíme při akcích
střediska a na táboře. Kontakt udržujeme prostřednictvím oddílové celoroční soutěže družin.
Výběr činností oddílu v roce 2004: Bruslení Amazonek; plavání v České Třebové (Lvice,
Amazonky), akce Filmožrout (Amazonky), Výprava do Záchlumí (Amazonky), Bowling
(Amazonky, Lvice, Berušky), akce Pomolupma (Lvice), tábor na Kvíčalce, v rámci
celotáborové hry jsme si vyzkoušely cestovat po světě a spatřit tak například Hollywood i
thajskou tržnici, vystoupit na všechny osmitisícovky v Himalájích, nebo zachránit vzácné
druhy orchidejí na Novém Zélandu. výprava do Brna a do Zoo (Lvice), Dívčí válka na
Kvíčalce (Lvice), Video párty (Berušky), exkurze do knihovny (Antilopy). Kromě toho
tradiční víkendové výpravy na Kvíčalku a vánoční besídka.
Skautské závody světlušek: Na okresní kolo závodu „O stužku náčelní“ do Telecího u
Poličky přijely bojovat Antilopy a Berušky. Antilopy skončily pod stupni vítězů, ale Berušky
se staly absolutními vítězkami závodu, současně obhájily stužku, kterou před dvěma lety pro
IV. oddíl Jamamby získaly Amazonky. Berušky jely závodit do krajského kola v Luži u
Chrudimi, kde obsadily nepopulární čtvrté místo, které je ale přesto skvělým úspěchem.

 VI. oddíl
Se skládá ze tří družin světlušek, jsou jimi Poštolky, Myšky a nejmladší družina
střediska Muchomůrky. Všem dětem je mezi sedmi a devíti lety.
Výběr z činnosti oddílu v roce 2004: sáňkování; výprava na chalupu v Rozstání; mimo
soutěž jsme zkusili absolvovat střediskové kolo závodu světlušek; tábor v Telecím u Poličky
– celotáborová hra se jmenovala „Z pohádky do pohádky“; nábor nováčků, jehož výsledkem
je družina Muchomůrek; výprava do Trnávky, tradiční prosincový podnik Vánoční Kvíčalka,
kde si dáváme dárky, zdobíme stromeček a máme tak Vánoce „nanečisto“.

 Společná činnost oddílů
Jak již bylo zmíněno, krom těchto čistě oddílových a družinových výprav patří do
kalendáře akcí všech oddílů X-boj, O zlatou kulku Oldy Šetrného, Cesta na severozápad,
Betlémské světlo, bojová hra GAYA, Balvánek, letos i vánoční besídka, ale také předtáborové
sobotní brigády na střediskové základně Kvíčalka. A během rekonstrukce kluboven chodily
oddíly přikládat ruce k dílu i na Barák.
Každý rok pořádáme střediskové kolo skautských závodů – v sudých letech jsou to
závody vlčat a světlušek „O totem náčelníka a stužku náčelní“, v lichých pak „Svojsíkův
závod“ pro skautky a skauty. Jedná se o soutěžení v tradičních skautských dovednostech:
poznávání rostlin, dřevin, zvířat i dopravních značek, uzlování, šifrování, orientace s mapou a
buzolou, zatloukání hřebíku apod.
V minulosti jsme pořádali nejen kola okresní, ale i kolo krajské.
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Zpráva o registraci


Středisko Moravská Třebová má 139 řádných členů + jednoho hostujícího, celkový počet
členů střediska je tedy 140. To je oproti loňskému roku nárůst o osm členů.



Středisko má 101 dětí (tj. osob mladší 18ti let), 38+1 dospělých činovníků. Z tohoto počtu
činovníků je 25 registrovaných u oddílů, tedy pracují s dětmi.



Ve středisku je 67 žen (49 dětí, 18 dospělých) a 73 mužů (52 dětí, 21 dospělých)
rozdělených do dvou dívčích, dvou chlapeckých oddílů a jednoho oddílu oldskautů.



Dívčí kmen má v jednotlivých věkových kategoriích (tedy není tříděno dle skautské
kvalifikace) toto zastoupení: 31 světlušek, 15 skautek, 3 rádkyně, 18 dospělých činovnic.



Chlapecký kmen tvoří 26 vlčat, 17 skautů, 9 rádců, 21 dospělých činovníků.



Celkem tedy máme 57 dětí I. stupně ZŠ, 32 dětí II. stupně ZŠ, 12 patnácti až
osmnáctiletých a 38+1 dospělých.



Vůdcovskou zkoušku má 18 členů střediska, čekatelskou bez vůdcovské zkoušky 13
členů. Další skautskou kvalifikaci nebylo podle letošní registrace možné spolehlivě zjistit.

Počty členů v jednotlivých oddílech:
I. oddíl Bílá stopa: 31 dětí, 2 osoby ve věku 15 – 18 let, 8 dospělých. Cellem 41 členů.
III. oddíl Patoca: 12 dětí, 5 osob ve věku 15 – 18 let, 4 dospělí. Celkem 21 členů.
IV. oddíl Jamamby: 36 dětí, 1 osoba ve věku 15 – 18 let, 9 dospělých. Celkem 45 členů.
VI. oddíl: 12 dětí, 2 osoby ve věku 15 – 18 let, 4 dospělí. Celkem 18 členů.
VII. oddíl Oldskautů: 13 dospělých osob.

Srovnání s loňským rokem:

I.oddíl Bílá stopa
III. oddíl Patoca
IV.oddíl
Jamamby
VI. oddíl
VII.oddíl
Oldskauti

Odešli

Přišli

0
8

7

10
0
3+1
návrat
12

2

0

2

Přešli z oddílu do
oddílu
+1, -1
+2, -2

Počet
2003
31
29

Počet
2004
41
21

+1, -1

44

46

+2

-1

14

18

+4

+1

14

13

-1

Změna
+10
-8

Z tabulky vyplývá, že:






Největší nárůst členů zaznamenal I. oddíl Bílá stopa.
Největší úbytek naopak postihl III. oddíl Patocu.
Nejstálejší počty členů jsou ve IV. oddíle Jamamby a XI. oddíle Oldskautů.
IV. oddíl je současně největším oddílem střediska.
Největší obměnu členské základny prodělal VI. oddíl.
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Zpráva o hospodaření
Junák – svaz skatů a skautek je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení
ve symslu zákona č. 83/1990 Sb., sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského
vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Organizační strukturu tvoří Junák
jako celek a vyšší, základní a zvláštní organizační jednotky.
Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Moravská Třebová, IČO 62033000, jedná
svým jménem od svého vzniku, má svoji právní subjektivitu ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb.
ve znění pozdějších předpisů. Tato uvedená právní subjektivita je závislá na právní
subjektivitě svého zakladatele. Jednotka vede od roku 2002 podvojné účetnictví.
Hospodaření Junáka Moravská Třebová bylo v roce 2004, kromě prvořadé podpory
hlavní činnosti, zaměřeno především na údržbu stávajícího majetku (pozn.: již i v roce 2003).
Dochází tím k ovlivnění výsledku následujícími významnými skutečnostmi:


Pokračování v opravě skautského domu s klubovnami II. etapou s rozpočtem na
rok 2004 ve výši 120.000,-. Tato akce byla prováděna za podstatné finanční
podpory dotací MŠMT ČR získané prostřednictvím vyšší org. Jednotky Junáka.



Zajištění a obnovení provozního stavu chaty na Kvíčalce za podstatné finanční
podpory města Moravská Třebová

Rozvaha (v tisících Kč) dle skutečností známých k okamžiku sestavení
Aktiva
Stavby
Pozemky
Hotovost
Bankovní účet
Pohledávky
Prov. Zálohy
Ostatní aktiva
Opravné položky

2003
143
0
9
96
65
13
140
-140
326

2004

Pasiva

2003

2004

143
4
13
61
0
105
140
-140
326

Základní jmění
Zisk běžného roku
Závazky
Ostatní pasiva

269
36
7
14
326

305
12
3
6
326

35
13
238
2
18
257
563
36

28
13
163
1
14
213
432
12

Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč.)
Výnosy
Členské příspěvky
15
Tržby
88
Finanční dary
5
Výnosy akcí
241
Dotace ze stát. rozp. 222
Příspěvky obce MT 27
Ostatní výnosy
1
Celkem výnosy
599

Náklady
30
18
5
196
149
45
1
444

Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Služby
Ost. náklady akcí
Celkem náklady
Zisk běžného roku
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Poděkování
Skautské středisko Moravská Třebová by se při své činnosti neobešlo pomoci. I touto
cestou chceme poděkovat všem, kteří nás podporují v činnosti, jsou to: Cukrárna Linda,
Cukrárna Zdena, paní Olga Čermáková, firma EMBE Car s.r.o., Městská knihovna
Ladislava z Boskovic, firma OR-CZ s.r.o., Potraviny Bílková, Potraviny Konečný, pan
JUDr. Rudolf Skoupý, Střední technická škola Ministerstva obrany, firma Tip sport, II.
Základní škola, III. Základní škola, projekt Zdravé město a rodiče členů střediska.
Zvláštní poděkování

patří hlavním sponzorům, tedy Městu Moravská Třebová,

firmě Agrostav Jevíčko – Matoušek Jan ing. a firmě MM nástrojárna s.r.o.

Složení řídících a kontrolních orgánů
Středisková rada
Vůdce střediska

Lubomír Grepl

Zástupce vůdce střediska

Ing. Jan Stejskal

Výchovný zpravodaj chlapeckého kmene

Václav Odehnal

Výchovná zpravodajka dívčího kmene

Lenka Greplová

Hospodář

Petr Hrubý

Tiskový zpravodaj

Ing. Pavel Navrátil

Vůdce I. oddílu Bílá stopa (chlapci)

Vladislav Holešovský

Vůdce III. oddílu Patoca (chlapci)

Luděk Strouhal

Vůdkyně IV. oddílu Jamamby (dívky)

Lenka Greplová

Vůdkyně VI. oddílu (dívky)

Eva Vedmochová

Revizní komise
Předsedkyně revizní komise

Daniela Blahová

Člen revizní komise

Miroslav Maixner
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Kontakty
Vůdce střediska
Lubomír Grepl
Jiráskova 113, 571 01 Moravská Třebová
Tel.: 461 31 51 57, 732 60 76 98
E-mailová adresa: darzi@seznam.cz
Vůdce I. oddílu Bílá stopa:
Vladislav Holešovský – Aladin,  aaladin@centrum.cz
Vůdce III. oddílu Patoca:
Luděk Strouhal – Luďa,  luda@patoca.com
Vůdkyně IV. oddílu Jamamby:
Lenka Greplová – Darzinka,  darzinka@seznam.cz
Vůdkyně VI. oddílu:
Eva Vedmochová,  604 466 069
Vůdce oddílu oldskautů:
Ing. Pavel Navrátil – Jessie,  navratil@stsmo.mtrebova.cz
Hospodář střediska
Petr Hrubý – Mlha,  petr.hruby@mtr.cz
Koordinátor Klubu přátel skautingu:
Tomáš Sedláček – Tom,  tsedlacek@mtrebova-city.cz
Předsedkyně revizní komise
Daniela Blahová,  danka.b@quick.cz

Webové stránky střediska: http://kvicalka.orcz.cz
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