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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 131 členů. Ve městě, kde je zhruba 11 500 obyvatel, tak připadá na každých 87 obyvatel
jeden aktivní 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 družině jiné,
odvislé od věku a zájmu dětí. (Více viz Přehled činnosti oddílů).
Ve středisku jsou dva chlapecké a dva dívčí oddíly, roverský kmen 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.
Ve skautské výchově rozlišujeme několik životních období, ta jsou spjata s pro
veřejnost možná ne zcela srozumitelnou terminologií. Tedy: našim členům přibližně ve věku
6 – 10 let říkáme vlčata (světlušky), od 11 do 15 jsou to skauti (skautky), po dosažení 15 let
se buď stávají rádci (= mladší vedoucí) družin, nebo se z nich mohou za určitých okolností
stát roveři (roverky nebo rangers). Vlčata (světlušky) se seskupují ve Smečkách (Rojích),
skauti a skautky ve skautských oddílech a chlapci a dívky v roverském věku mohou být přijati
do roverského kmene.

Skautské středisko Moravská Třebová v roce 2005
Z hlediska výchovy i zachování chodu střediska v dalších letech je významný vznik
roverského kmene, 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.
Formuje se Klub přátel skautingu – projekt, jímž chceme jednak navnadit alespoň
k externí spolupráci bývalé členy, ale i rodiče současných aktivních skautů, a jednak získat
podporu pro naši činnost ve formě jakékoli pomoci.
K dlouhodobě stabilním oddílům s velkým počtem členů přibyl i šestý oddíl, který
v září získal již třetí družinu světlušek a zdárně prosperuje.
Oddíly navazují nové kontakty se skauty z jiných měst, ale kromě toho se po letech ke
spolupráci vracejí oddíly v rámci střediska, podnikají společné smíšené výpravy a tím
přispívají k zatraktivnění programu, což hlavně skautky a skauti přijímají s nadšením.
Do okresního kola skautského Svojsíkova závodu konaného v Posekanci u Litomyšle
středisko Moravská Třebová vyslalo na závody tři dívčí (IV. oddíl) a dvě chlapecké (I. a III.
oddíl) hlídky. Ačkoli obvykle dosahujeme slušných úspěchů, letos na stupni vítězů stanula
pouze jedna moravskotřebovská hlídka: skauti ze III. oddílu Patoca se umístili na třetím, leč
bohužel nepostupovém místě.
Zvyšuje se úroveň skautských kluboven, zásadní změnou je vybavení kluboven
novým topením, které nahradilo často nefunkční akumulovaná kamna.
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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, vzniká tradice dětem určeného X-boje,
zábavného zápolení s činnostmi běžného života.

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. V letošním roce se zúčastnilo
více než šest desítek cyklistů, což je dosavadní rekord akce.

X - boj
Tajuplný název nabízel zábavné odpoledne na arkádách zámku, kde děti absolvovaly
deset různých disciplín, s nimiž se většina dospělých potýká běžně. X-boj, to je zkrátka vesele
pojatý test občanské připravenosti.
Oproti loňskému roku jsme jednotlivé činnosti trochu pozměnili, někde dokonce
revolučně modernizovali, například vedle zatloukání hřebíku si děti mohly vyzkoušet
šroubování aku-vrtačkou, škrábání brambor a jejich vaření, vyškolily se v dopravních
předpisech, podrobily se zkoušce z kultury a znalostí o Moravské Třebové. Nechyběla
samozřejmě ani lekce zdravovědy a test mrštnosti.
Všichni zkoušející byli pro navození správné atmosféry oblečeni do kostýmů nebo
skautského kroje. Všechny děti na konci dostaly malé sladkosti a drobné upomínkové
předměty.

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 schránky, 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 těch na lokální úrovni, spolupracujeme
s místními institucemi, např. Městskou knihovnou Ladislava z Boskovic.
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Akce našeho střediska
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, který je otevřena 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 (viz obálka).

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.

Jiné
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. Jednou za několik let pořádáme okresní kola, a dokonce
jsme připravovali i kolo krajské.
Balvánek - pěvecké klání určené světluškám a vlčatům nejen ze svitavského okresu se
letos poprvé po sedmi letech nekonalo, skautky ze IV. oddílu jej plánují nahradit jarní hrou
v ulicích města a umožnit tak účastníkům blíže se seznámit s Moravskou Třebovou.
V květnu a červnu vždy věnujeme každou sobotu brigádám na střediskové základně
Kvíčalka.
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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
dvou družin skautů – Orlíci (14let) a Vlci (12let), každá družina má 7-12 členů. Oddílových a
střediskových akcí se zúčastňují dle možností všichni členové oddílu. Družinové akce si
pořádají jednotlivé šestky .
V letošním roce jsme zahájili jedenáctou sezónu činnosti oddílu Bílá stopa, rozrostli se
o další družinu, program byl o něco pestřejší než minulých letech . I nadále se potýkáme
s nedostatkem rádců u družin. Rádce u šestek jsme obsadili mladými skauty z řad Orlíků,
kteří se rádcovskému umění teprve učí . I tak si myslím, že se nám činnost v celku daří o
čemž svědčí velká účast členů na schůzkách a ostatních oddílových akcích.

Výběr činností oddílu v roce 2005:
Oddílová výprava z Mladějova (přes Mladějovské hradisko do Trpíku, tábořiště svitavských
skautů)
Moravský kras (tradiční jarní oddílová výprava, letos jsme putovali v okolí Adamova.
Josefovským údolím jsme došli k Jáchymce a Kostelíku což jsou průchozí jeskyně a přes Býčí
Skálu jsme dorazili k Máchovu památníku a zpět do Adamova)
Po stopách německé dálnice se z Velkých Opatovic do Městečka Trnávky vydali Orlíci,
Tábor v Trpíku (letošní celotáborová hra se jmenovala Cesta slepých ptáků),
Výprava na Vraní horu u Vranové Lhoty s přenocováním v Rozstání – družina Vlků),
Putování podle mapy po širším okolí MT (Roh, Křenov, Mařín, Srnčí)- Orlíci.
V předvánočním čase vyrážíme na výpravu Na sníh a podarujeme zvířátka . Také již tradičně
pomůžeme linhartické škole s rozdáváním betlémského světla.

Kontakt: http://bilastopa.wz.cz/
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III. oddíl Patoca
V roce 2005 měl třetí oddíl celkem 19 členů. Vedení tvoří tři dospělí činovníci ve věku
18 – 26 let, věk ostatních členů se pohybuje od 14 do 17 let. Vzhledem ke značnému poklesu
členské základny a stále více citelnému zvýšení průměrného věku členů se činnost oddílu
v mnoha rysech změnila. Družiny začaly pracovat společně pod vedením několika o něco
málo starších rádců a naši roveři (starší skauti kolem 16 let) se již více věnují činnosti
v Roverském kmeni, který byl v našem středisku letos založen, popřípadě se angažují
v přípravě oddílových akcí. Přese všechny změny jsme se snažili zachovat rozmanitost našich
akcí. Celkem se jich uskutečnilo kolem 23 včetně letního tábora s oddílem vodních skautů a
skautek z Nymburka u České Lípy.

Výběr činností oddílu v roce 2005:
Tradiční zimní akce: tentokrát měla podobu fiktivního dobrodružství, v němž se každý mohl
stylizovat do určité postavy a pokusit se prosadit a významně ovlivnit výsledek celého dění.
Tábor společný s vodními skauty z Nymburka. Tábořiště se nacházelo v nádherném prostředí
u Dolanského rybníka u České Lípy, kde byl dostatek příležitostí k vodnímu vyžití. A protože
jsme s sebou měli kola, mohli jsme tak ze sedla zhlédnout velkou část Máchova kraje.
Koncem letních prázdnin pořádáme vždy nějakou rozsáhlejší expedici, letos do Jeseníků,
kde jsme během pěti dnů prošli známá místa od Kralického Sněžníku přes Ramzovou,
Jeseník, Karlovu Studánku až po Ještěd.
Help – největší polní skautská bojová hra v ČR, která se každoročně koná poblíž Vsetína.
Podzimní prázdniny jsme věnovali přírodě a zkoumali jsme krásy údolí Oslavy.
Podstatnou část našeho oddílu tvoří členové v roverském věku, mohli bychom tedy do
naši činnosti zahrnout i několik akcí Roverského kmene.
Kromě toho během roku proběhlo deset menších většinou jednodenních výprav –
pěšky či na kole, do bližšího nebo vzdálenějšího okolí, zaměřených převážně na odreagováni
pobytem v přírodě, procvičení skautské praxe, sportovní či kulturní vyžití či prozkoumání
dosud nenavštívených míst.
Veškerá činnost třetího oddílu je ztížena dlouhodobým nízkým počtem členů, a i když
intenzita oddílové činnosti trochu poklesla kvůli velké zátěži studujících členů vedení, přesto
si stále zachovává svoji atraktivnost zakládající se na rozmanitosti činností na pozadí skautské
výchovy v příjemném a přátelském prostředí. I letošní rok lze tedy vzhledem k některým
nepříznivým okolnostem hodnotit jako zdařilý.

Kontakt: www.patoca.com
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IV. oddíl Jamamby
Je dívčí oddíl složený ze čtyř družiny: Amazonek, Lvic, Berušek a Antilop. Všechny
čtyři družiny jsou ve skautském věku. Vzhledem k velikosti oddílu se příliš nedaří
uskutečňovat pravidelné oddílové podniky, společně se tedy scházíme při akcích střediska a
na táboře, jinak družiny mají svůj program. Kontakt udržujeme prostřednictvím oddílové
celoroční soutěže družin, v tomto roce oddíl spojuje nový projekt: celoroční hra „Zlatá
horečka“, která na konci školního roku vyvrcholí společným víkendem.
Letos jsme společně sázely stromky na Kvíčalce, příští rok bychom podobnou aktivitu
chtěly zopakovat, avšak ve větším měřítku a podnítit k ní i další oddíly.

Výběr činností oddílu v roce 2005:
Bowling: první schůzka v novém roce –Lvice, oslava 200. schůzky - Amazonky,
Vyhlídkový let nad městem: velmi netradiční oslava konce školního roku - Berušky
Filmožrout: tradiční kulturně vzdělávací akce – Amazonky
Výprava do Boskovic a prohlídka židovského městečka a hřbitova – Lvice
Výprava do Beskyd: akce společná se III. oddílem, obnášela kromě putování po horách i
třeba návštěvu ostravského hornického muzea – Amazonky
Dobývání pólů: víkendová hra na polárníky – Antilopy
Hradec Králové: prohlídka města, návštěva aquaparku – Berušky
Den v krojích: celostátní projekt, jehož účelem bylo prezentovat skauty na veřejnosti – Lvice,
Eko a IQ Kvíčalka: víkend na základně zaměřený na přírodu a společnost, děti se seznámily
např. s Braillovým písmem, slovenštinou, zkoušely si kouřové otisky listů) – Lvice
Cyklovýlet po okolí MT (mj. prohlídka židovského hřbitova v Dětřichově) – Berušky
Reality show Quitchanáda: fenomén reality show zasáhl i skautky, po celý víkend zkoušely,
jaké by bylo stát se „vyvolenými“ - Antilopy
Tábor: letos ve znamení Olympských bohů a starých řeckých pověstí, v rámci celotáborové
hry jsme navštívili podhradí Bouzova a největšího Trojského koně na světě. Tábor byl poprvé
spojen s chlapci z jiného střediska; Kvíčalku s námi poznávali skauti z Dlouhé Třebové
Tábor Amazonek v Kundraticích
Olomouc a historie Cílem výpravy bylo poznat město, zejména jeho historické památky.
(Dóm sv. Václava, Zbrojnice, kostel Sv. Michala, Orloj atd.) a muzea – Lvice
Den her se skauty z Dlouhé Třebové – celý oddíl se vydal zavzpomínat na společný tábor
Výprava do Záchlumí: pobyt na chatě zahrnoval i návštěvu hradu Litice – Berušky
Alko = Alobalová koule. Po celoročním sbírání hliníku ekologická akce vrcholí víkendovou
hrou pod Kunětickou horou – Amazonky
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VI. oddíl
VI. oddíl se skládá ze tří družin světlušek, k Myškám a Poštolkám letos v září po
úspěšném náboru přibylo šest malých Muchomůrek. Schůzky družin bývají samostatné, akce
organizujeme pro celý oddíl společně.
VI. oddíl je co do věku členek nejmladším oddílem střediska, právě mládí světlušek je
uzpůsoben program. Oddíl je ve středisku proslulý ručními pracemi, což se projevilo v soutěži
„Zažíháme světýlko“. Se svým sněhulákem postoupila naše členka Nikolka až do celostátního
kola výtvarné soutěže.

Výběr činností oddílu v roce 2005:

Plavání: Oblíbená každoroční výprava do České Třebové do bazénu
Sněhové radovánky: sáňkování, bobování, stavění sněhuláků…
Jak se budí příroda: dubnová jednodenní výprava zaměřená na přírodu a jaro.
Tábor na Kvíčalce: byl společný s vodními skauty ze Žďáru nad Sázavou, celotáborová hra
se jmenovala Kvíčalovské pověsti
Víkendový pobyt na chatě v Rozstání
Výprava do Boskovic a okolí, zejména však na hrad
Tradiční prosincová Kvíčalka: obvykle si děláme Vánoce se vším všudy, se salátem,
stromečkem i dárečky, letos jsme však oddílové vánoce zažily už na táboře, a tak k nám
v prosinci nezavítal Ježíšek, ale Mikuláš, anděl a čert

9

Roverský kmen
Program roverského kmene je složitější a ubírá se trochu jiným směrem než činnost
skautských oddílů. Má pomoci svým členům při hledání svého místa ve světě, názoru na sebe
i na své okolí, uspokojit touhu po velkých výkonech prokazujících velkou zdatnost fyzickou
nebo duševní a poskytnout prostřednictvím služby pocit prospěšnosti. Svůj program si
roverské kmeny většinou připravují samy. Jeho významnou část představují různé
humanitární projekty, více či méně náročné expedice doma i v zahraničí, kulturní programy
atd.
Kmen se poprvé sešel v polovině ledna, dohodl se na základních organizačních
záležitostech a hned týden na to jsme vyrazili do Písařova poblíž Králík na první zimní
víkendovku: Celodenní hra v náročných sněhových podmínkách.
Velkým přínosem pro nás byla účast na ObRoku, kde se začátkem května sešlo kolem
700 roverů z celé republiky. Nová setkání, zajímavé přednášky, inspirace pro činnost,
velkolepá bojová hra pro sedm stovek lidí, služba, koncert…
Do prázdnin proběhlo celkem 5 schůzek a skautský rok jsme zakončili v červnu opět
víkendovkou, kde jsme mj. rokovali (dosud nerozhodně) o názvu kmene a podepsali finální
verzi našich stanov.
Jestliže na jaře byla naše činnost intenzivní, tak na podzim jsme poněkud zaspali a
poprvé jsme se sešli až koncem listopadu. Během večerní hry jsme se inspirováni nedávným
17.listopadem vžili do fiktivní situace na pokraji zhroucení totalitního režimu a pokusili se
přispět k obnově demokracie. Pro několik našich členů to bylá dobrá motivace pro příští
víkend, kdy vyjeli do Prahy na kulturně vzdělávací celorepublikovou roverskou akci, nebo
spíše pásmo tří akcí: Polibek Múzy – vyhlášení soutěže roverské tvořivosti; Mikulášský
seminář – soubor přednášek a diskuzí na rozličná aktuální témata a Skautský taneční večer.
Průvodním tématem letošního Mikulášského víkendu totiž byla právě totalita.
V současné době se počet členů kmene ustálil na čtrnácti. Jelikož není možné scházet
se s takovou frekvencí jako tomu bývá u skautských oddílů, o to musí být naše činnost
intenzivnější. I když to bývá náročné, loňský půlrok nám ukázal, že existence kmene má
smysl a má cenu v činnosti pokračovat.
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Zpráva o registraci


Středisko Moravská Třebová má 132 řádných členů střediska.. To je oproti loňskému
roku pokles o osm členů. Stejný počet lidí mělo středisko v roce 2003. Úbytek členů
střediska není zapříčiněn odchodem dětí, nýbrž úbytkem dospělých; odešlo 7 dospělých
činovníků a 4 osoby ve věku 15-18 let.



Středisko má přesně 100 dětí (tj. osob mladší 18ti let) a 32 dospělých činovníků. Z tohoto
počtu činovníků je 21 registrovaných u oddílů, tedy pracují s dětmi.



Žen je ve středisku stejně jako vloni, tedy 69 (51 dětí, 18 dospělých), mužů však o deset
méně než vloni: 63 mužů (49 dětí, 14 dospělých). Žen je tedy na rozdíl od roku 2004 více
než mužů.



Dívčí kmen má v jednotlivých věkových kategoriích (tedy není tříděno dle skautské
kvalifikace) toto zastoupení: 24 světlušek, 26 skautek, 1 rádkyně, 18 dospělých činovnic.
Zatímco vloni světlušky tvořily dvě třetiny dívek mladších patnácti let, letos je poměr
světlušek a skautek vyrovnaný.
Chlapecký kmen pak tvoří 25 vlčat, 17 skautů, 6 roverů, 1 rádce, 14 dospělých činovníků.



Celkem tedy máme 49 dětí I. stupně ZŠ, 43 dětí II. stupně ZŠ, 8 patnácti až
osmnáctiletých a 32 dospělých.



Bilance oddílů za rok 2005: Největší úbytek členů postihl Bílou stopu a Jamamby
(odešlo 7 osob), přesto zůstávají největšími oddíly střediska. Nejvíce nových členů získal
VI. oddíl. Obecně se počty lidí ve všech oddílech stabilizovaly a jsou zhruba stejné jako
vloni



Počty členů v jednotlivých oddílech:
I. oddíl Bílá stopa: 32 dětí, 1 15-18 let, 4 dospělí. Celkem 37 členů. 4 družiny.
III. oddíl Patoca : 10 dětí, 6 15-18 let, 3 dospělí. Celkem 19 členů. 3 družiny
IV. oddíl Jamamby: 34 dětí, 0 15-18 let, 9 dospělých. Celkem 43 členů. 4 družiny.
VI. oddíl:
16 dětí, 1 15-18 let, 4 dospělí. Celkem 21 členů. 3 družiny.

Kvalifikace činovníků


Vůdcovskou zkoušku má 68 % činovníků, čili ze 32 osob je 22 lidí vůdci. Nedílnou
součástí vůdcovské zkoušky je zdravotnický kurz v délce 48 hodin zakončený zkouškou.
To znamená, že všichni, kdo pracují s dětmi, jsou dostatečně kvalifikovaní



Stav kvalifikace ve středisku je více než uspokojivý. Kromě toho pracují činovníci na
svém dalším sebevzdělávání, jimiž jsou nejrůznější odborné kurzy.



Čekatelskou zkoušku má 9, vůdcovskou zkoušku pak 22 členů střediska.



40 členů střediska starších patnácti let má nejméně základní činovnickou kvalifikaci 31
osob, tedy 77 % osob pracujících s dětmi má přinejmenším čekatelskou zkoušku.



Vzdělávání dospělých v organizaci Junák – svaz skautů a skautek je akreditováno
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a je uznáváno jako dostatečné pro práci
s dětmi a je dokonce chápáno jako alternativa pedagogického vzdělání.
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Zpráva o hospodaření
Junák – svaz skatů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské
sdružení ve smyslu 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.
Hospodářská činnost Junáka Moravská Třebová byla v roce 2005, kromě prvořadé
podpory hlavní činnosti, zaměřena především na rekonstrukci vytápění domu skautů. Tato
investiční akce s rozpočtem 167.000 Kč proběhla za výrazné podpory MŠMT ČR a Města
Moravská Třebová.
Další rekonstrukce domu skautů bude pokračovat i v roce 2006, vypracováním
projektu dalších etap.
Současně probíhá vytváření finanční rezervy na zmíněnou rekonstrukci z ročních
zisků organizace.

Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
2004
Stavby
Pozemky
Hotovost
Bankovní účet
Pohledávky
Prov. Zálohy
Ostatní aktiva
Opravné položky

2005

143
4
13
61
0
105
140
-140
326

310
4
49
149
0
9
130
-130
521

Pasiva

2004

2005

Základní jmění
Zisk běžného roku
Závazky
Ostatní pasiva

305
12
3
6

478
43
3
-3
521

Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč.)
Výnosy

Náklady

Členské příspěvky
Tržby
Finanční dary
Výnosy akcí
Příspěvky vyš.org.složek
Příspěvky obce MT
Ostatní výnosy
Celkem výnosy

Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Služby
Ost. náklady akcí
Celkem náklady
Zisk běžného roku

26
24
5
218
48
25
1
347

47
17
7
1
13
219
304
43
12

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 Konečný, firma Raledo, 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.
Středisko vděčí za mnohé také bývalým členům střediska, zejména družinám Jelenů,
Lišek a Lvíčat, jež zásadním způsobem pomáhají při údržbě a vylepšování táborové
základny.
Zvláštní poděkování

patří hlavním sponzorům, tedy firmě Agrostav Jevíčko –

Matoušek Jan ing. a firmě MM nástrojárna s.r.o.
Zdaleka nejvýznamnější finanční podpory se moravskotřebovským skautům dostává
od Města Moravská Třebová a prostřednictvím skautského ústředí od Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

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,  731 527 056
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
Nástěnka: na ul. ČSA ve výloze firmy Tip sport.
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Fotografická příloha A: Akce pro veřejnost
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Fotografická příloha B: z činnosti oddílů

16

