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Skauting a středisko Moravská Třebová
Skauting
Junák - svaz skautů a skautek ČR je s téměř padesáti tisíci aktivními členy největší
skautskou organizací v zemi. Skauting má staletou tradici a po celém světě se k němu hlásí
přes 40 miliónů lidí. Pouze v sedmi zemích na celém světa skauting neexistuje, jsou jimi
Afgánistán, Andora, Barma, Čína, Kuba, Laos, a Severní Korea.

Středisko Moravská

Třebová je součástí tohoto mezinárodního skautského hnutí, největší dětské organizace světa.
V srpnu 2007 oslaví skautské hnutí sté výročí svého vzniku. Přestože skauting staví na
své tradici, je moderní organizací. Svoji činnost přizpůsobuje měnícím se potřebám tak, aby
byl schopen plnit své poslání, jímž je

výchova úspěšných, sebevědomých a současně

obětavých a mravně založených osobností připravených na život.

Skauting v Moravské Třebové
Středisko Moravská Třebová je druhým největším skautským střediskem okresu
Svitavy, má 142 členů. Ve městě, kde je zhruba 11 200 obyvatel, tak připadá na každých 79
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 tři 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.

Terminologie
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.
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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, k nim letos přibyla na ochranu přírody
zaměřená Operace PVC, která nahradila v posledních dvou letech pořádaný X-boj.

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 vzdor nepřízni
počasí zúčastnilo více než šest desítek cyklistů, čímž se vyrovnal loňský rekord a je evidentní,
že Cesta na severozápad je dlouhodobě nejúspěšnější skautskou akcí ve městě.

Operace PVC
aneb Poctivě Vyčištěné Cesty je název akce, kterou jsme uspořádali ke Dni Země. Ve třech
organizovaných skupinách po třech různých trasách směřovalo téměř pět desítek účastníků
akce do Pekla, přičemž sbírali a třídili odpadky nalezené podél cest. Nasbíralo se asi deset
plných pytlů (hlavně plasty, láhve, plechy...) a několik hromádek větších předmětů
zanechaných ke svozu při okraji cesty (největší kuriozitou bylo asi přední sklo z auta,
nalezené uprostřed lesa). Odpad odvezly Technické služby, které také dodaly plastové pytle.
V Pekle byl připraven čaj, oheň na opečení párků a krátký doprovodný program. Všem
účastníkům se dostalo poděkování od lesní víly Lesany, která jim spolu se svými družkami
předala i účastnický list.

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 tradiční bojovou hru, 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 Vojenské
střední školy a Vyšší odborné 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: dort, na němž je namalován střelecký terč.

Tajemství jantarové komnaty
Je již čtvrtá 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 osmý ročník. Námět se obměňuje vždy po dvou až třech letech. Poprvé se hra
představila jako Tarzan a poklad Oparu, poté se převlékla za Poklad Atlantidy, následovala
GAYA 2.0.5.5. a od roku 2006 se na dva až tři ročníky ujímá vlády právě Tajemství jantarové
komnaty.
Hra je určena pro všechny věkové kategorie, tedy světlušky, vlčata, skautky a skauty, i
pár roverů zde najde uplatnění. Přestože že se letos zúčastnili téměř výhradně pouze
moravskotřebovští skauti, a přestože tajemství jantarové komnaty zůstalo neobjeveno, hra
sklidila velký úspěch.

Tábor rodičů s dětmi
Pro skautskou i neskautskou veřejnost oddíl oldskautů pořádá každý rok devítidenní
tábor pro rodiče s dětmi. Na přelomu července a srpna se na střediskové základně Kvíčalka
konal již šestý ročník tohoto tábora, tentokrát s rekordně vysokou účastí devětačtyřiceti lidí.
Polovina z nich byly děti a je třeba říci, že na táboře nejsou výjimkou ani děti skutečně malé,
kupříkladu dvouletá batolata.
Program je samozřejmě přizpůsoben věku dětí, přesto má s klasickými skautskými
tábory mnoho společného, například režim dne, bobříky, táboráky, celotáborovou hru. Ta
letošní přivedla malé táborníky na divoký západ, kde se rodiče proměnili v kovboje, děti
v indiány a všichni si vyzkoušeli třeba jízdu na divokém koni, tančili country tance a propadli
zlaté horečce.
Více informací a fotografie jsou k dispozici na internetové adrese
http://taborprorodicesdetmi.wz.cz .
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Hledači ztraceného města
Od jara do podzimu probíhala soutěž pro všechny skauty, skautky, světlušky a vlčata.
Cílem této hry bylo jednak přiblížit dětem historické památky města, a jednak zvýšit
počítačovou gramotnost dětí. Původně se celá soutěž měla odehrávat jen v elektronické
rovině, protože však bylo záměrem umožnit účast všem věkovým kategoriím, paralelně
probíhala i klasická varianta. (Nutno však říci, že elektronická verze byla dětem bližší.) Po
šest měsíců byly na stránkách střediska a současně na nástěnce na ulici ČSA zveřejňovány
soutěžní úkoly – fotografie památek ve městě. Úkolem skautů bylo zjišťovat, kde se tyto
památky nacházejí, případně jak se jmenují.
Soutěže se zúčastnilo jedenadvacet dětí, z toho více než 75% pátralo po památkách
pravidelně. Hra měla úspěch, o čemž svědčí i to, že na prvním místě s plným počtem bodů se
umístili hned tři děti, kladné ohlasy zaznívaly i od rodičů a veřejnosti, takže je
pravděpodobné, že na jaře začne druhé kolo. Kompletní soutěž je k nahlédnutí stránkách
střediska.

Další akce střediska
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.
V letošním roce jsme pořádali na Kvíčalce okresní kolo závodu vlčat a světlušek
tedy Závod o totem náčelníka a stužku náčelní, jehož se kvůli intenzivnímu dešti zúčastnilo
jen sedm hlídek z celého okresu. Do krajského kola tak postoupila pouze jedna dívčí a jedna
chlapecká hlídka, a to z Litomyšle a Dolního Újezda, hlídky z Moravské Třebové skončily na
druhých, letos nepostupových, místech.
V květnu a červnu vždy věnujeme každou sobotu brigádám na střediskové základně
Kvíčalka.

Okresní kolo závodu vlčat a světlušek, Kvíčalka
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I. oddíl Bílá stopa
Na počátku letošního roku došlo v dějinách 1.oddílu k významné události. Oddíl byl
rozdělen na smečku vlčat a oddíl skautů . Tím pádem odešla do II.oddílu i část vedení . Nyní
je oddíl složen ze tří družin vlčat – Červená, Modrá a Šedá šestka (kluci 7-11let) .
Sice jsme v letošním roce jsme přišli o družiny, ze kterých vznikl skautský oddíl, ale
přišlo mnoho nováčků . K nové Modré šestce přišel jako rádce člen 3. oddílu - Indy. Ve
vedení zůstal vůdce oddílu Aladin a zástupci Váša a Kebule. Červená šestka má rádce Holliho
a 8 členů , v Šedé šestce rádcuje Kuba Trčka jemuž pomáhá Honza Vojíř a má 5 členů .
Modrou šestku nováčků vede Indy a nyní má stav 10 členů.
Oddílových a střediskových akcí se zúčastňují dle možností všichni členové oddílu.
Družinové akce si pořádají jednotlivé šestky. Účast na schůzkách je nadprůměrná, ale na
akcích oddílu bývá méně než 50% což by se mělo zlepšit.

Činnost oddílu v roce 2006
V březnu jsme se zúčastnili dalšího ročníku střelecké soutěže „O kulku Oldy
Šetrného“ a za výkony mnohých vlčat jsme se nemuseli stydět. Náš jarní víkendový pobyt na
Kvíčalce byl díky dlouhé zimě a bohaté sněhové nadílce vlastně zimní. Po kolena sněhu a
stavba iglú - to jsme na konci března ještě nezažili.
Před Velikonocemi jsme již tradičně vyrazili na jednodenní výpravu do Moravského
Krasu. Letos jsme putovali z Jedovnic okolo Balcarky a Macochy do Sloupsko-šošůvských
jeskyní. Celou cestu pršelo a před jeskyněmi jsme viděli následky nedávného jarního tání.
V dubnu pořádalo naše středisko okresní kolo závodu vlčat a světlušek. Ani teď nám
počasí příliš nepřálo, a i když naše hlídka byla složena z méně zkušených vlčat byla nakonec
druhá. Ke Dni země se naše smečka podílela na úklidu části lesa od sjezdovky k Peklu.
Cestou jsme naplnili několik pytlů různého odpadu.
Červen se nesl ve znamení brigád na Kvíčalce. Též se členové oddílu zúčastnili
tradiční akce pořádané střediskem, kdy vytáhli svoje rodiče na Cestu na severozápad.
Dopoledne strávené jízdou na kolech a plněním různých úkolů bylo opět zkrápěno deštěm.
Na přelomu července a srpna jsme měli tábor na Kvíčalce. Po dlouhé době to byl
tábor pouze za účasti vlčat . Nosným programem tábora byla celotáborová hra – Stavba
kanadské železnice. I když nám polovinu tábora pršelo, musím hodnotit tábor velmi kladně.
Dařil se nám lov bobříků, pět nejstarších vlčat splnilo podmínky odznaku –tři bílé tesáky a i
nováčci zvládli tábor bez problémů.
V září jsme zahájili již dvanáctou sezónu činnosti oddílu Bílá Stopa. Za pomoci skautů
jsme zorganizovali nábor ve školách a i díky tomu se nám o podařilo naplnit stav nové šestky,
která přebrala modrou barvu po šestce, jenž povýšila do skautského věku. Nováčků se
přihlásilo jedenáct, což považuji za velký úspěch. V tomto měsíci jsme vyjeli společně se
skautským oddílem na pevnosti v okolí Mladkova. Při obřadu přešátkování přešlo šest vlčat
do skautského oddílu .
V říjnu jsme šli na podzimní Kvíčalku, a i když bylo počasí pěkné, hochů přišlo málo,
což byla trochu skvrna na kráse jinak zdařilé akce.
V listopadu byla pokřtěna nová Modrá šestka výpravou okolo řeky Třebůvky . Vlakem
jsme dojeli do Mezihoří a přes Cimburk jsme okolo Třebůvky došli na Radovské hradisko kde
jsme si uvařili kotlíkovou polévku a zahráli několik her a pak pěšky až domů.
V prosinci jsme se vydali na předvánoční výpravu do zimní přírod, již tradičně jsme
pomohli linhartické škole s rozdáváním betlémského světla a též jsme se zúčastnili
betlémského světla ve Třebové.
Vladislav Holešovský

Kontakt: http://bilastopa.wz.cz/
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II. oddíl
Druhý oddíl vznikl v lednu 2006. Vydělil se z I. oddílu Bílá stopa, který již začínal být
příliš velký. Jeho jádrem se staly družiny Orlíků a Vlků. V září přišla z I.oddílu ještě třetí
družina nováčků. Zatím bezejmenná. „Dvojka“ je oddílem skautským což znamená že většině
jeho členů je mezi 11 a 15 lety. V našem oddíle nyní působí 26 skautů, rádců a vedoucích.

Z činnosti oddílu:
Na letním táboře byla letos Dvojka se IV. oddílem skautek na oddílovém tábořišti na
Kvíčalce. Protože oddíl funguje sotva rok, pořádá krom tábora zatím jen tři akce, které se
každoročně opakují. Jsou to:
1. Křížová výprava, která je převzata od 3. roverského (dříve skautského oddílu). Obnovená
tradiční křížová výprava pořádaná III. A II. oddílem. Zavádí skauty do doby krále Richarda
Lví Srdce. Akce probíhá ve středověkých kostýmech.
2. Shromáždění u příležitosti přechodu vlčat ke skautům.
3. Velká bitva. V lednu se bude pořádat již čtvrtý ročník této tradiční akce založené
družinami Vlků a Orlíků. Dříve dobývání Radovského hradiska, při kterém každoročně
zápasily s papírovými koulemi a štíty družiny Orlíků a Vlků. V loňském roce došlo k obměně
Síly spolu změřili na kótě II. a III. oddíl tedy celkem asi 30 lidí. Tentokrát se zápasilo pomocí
koulí ze sněhu a štítů.

Výběr z družinových akcí:

Orlické výpravy na Hitlerovu dálnici. Při těchto dvou výpravách z let 2004 a 2006
prozkoumala družina Orlíků důkladně Dálnici Vídeň – Vratislav od Boskovic až po
Chornice.
Výprava na pohraniční pevnosti. Oddílová výprava pořádaná ve spolupráci s I. Oddílem,
ve které jsme se vypravili na Králicko abychom viděli část Čs. opevnění z let 36-38.
Výprava Orlíků po uzavřených dolech Hřebeč-Mladějov.
V rámci jednoho z dílů celoroční hry zaměřeného na orientaci v terénu v noci dvojice
Orlíků pomocí zeměpisných a mapových souřadnic celou noc po jim neznámých bodech
určených souřadnicemi. U některých dvojic přesáhla délka jejich trasy 30 km.
Dále na výpravě do Zábřehu zdolali Orlíci i kopec se zříceninou a pomníkem nad
Hoštejnem, během oddílové výpravy na Kvíčalku změřili síly v noční hře družiny s družinou
Vlků, nebo na oslavu sté schůzky grilovali na terase skautského domu.

Miroslav Maixner

Kontakt: Miroslav Maixner: miroslav.maixner@seznam.cz
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III. oddíl Patoca
V roce 2006 čítal třetí oddíl celkem 22 členů. Vedení tvoří čtyři dospělí činovníci ve
věku 18 – 26 let, věk ostatních členů se pohybuje od 15 do 18 let.
Činnost oddílu během roku dosud probíhala v rámci družin, od tohoto modelu jsme
přestoupili k tvorbě méně častého, ale intenzivnějšího programu pro celý oddíl. Tento
připravuje několik starších schopnějších rádců, vedení oddílu se pak zaměřuje na náročnější
oddílové projekty a na program pro Roverský Kmen. Kmen vznikl sice pro rovery a roverky
(tj.skauty a skautky nad 15 let) z celého střediska, nicméně naši chlapci v něm tvoří většinu
členské základny a v našem oddíle představuje Roverský Kmen něco jako elitu, komunitu do
níž se dostanou jen ti nejpilnější a skautsky nejvyspělejší.
Vzhledem k vysokému průměrnému věku našich členů jsme museli již úplně opustit
skautský program v té podobě, která je na našem středisku běžná a přikročit místo toho
k tvorbě programu roverskému. To je celkem problematické, neboť s tím nikdo z našich
činovníků nemá zkušenosti a jsme v tomto ohledu v rámci střediska průkopníky.

Výběr činností oddílu v roce 2006
O Velikonocích jsme poprvé v novém roce vyrazili pod stany s cílem projít
nejzajímavější kouty Českomoravské Vysočiny. Čekali jsme tradičně ne zcela přívětivé
počasí, tentokrát jsme však zažili přece jen náročnější podmínky od velmi bouřlivé noci po
dlouhé brodění sněhem s batohy na zádech.
V půli května jsme se s Roverským Kmenem vydali k soutoku Dyje a Moravy
prozkoumat lužní lesy. Výprava měla ryze ekologický charakter a vskutku – vzácných druhů
jsme napočítali hojně, Kuňkou ohnivou počínaje a Orlem královským konče.
Kvůli finanční i časové náročnosti jsme letos vyměnili klasický letní tábor za účast na
Orbisu 2006 – velkém mezinárodním setkání skautů u Brna. Během týdne jsme absolvovali
mnoho aktivit jako např. dovádění v lanovém centru, výuku šermu či tance, prohlídku
Slavkovského zámku s výkladem a ukázkou dobových zbraní, kinovečer, různé sportovní
aktivity atd. To celé v multikulturním prostředí, neustále se pohybujíc mezi skauty ze
Slovenska, Polska, Německa, Nizozemí, Británie, Francie a dalších zemí.
Je již tradicí v našem oddíle pořádat vždy koncem letních prázdnin nějakou rozsáhlejší
expedici. Letos jsme se rozhodli projít pruh českého pohraničí od Teplic nad Metují po
Rychnov nad Kněžnou. Se stany na zádech jsme putovali přes Teplické skály, Broumovské
stěny a Orlické hory, na jeden den jsme zavítali i do polských Gor Stolowych.
Na podzim jsme si s rovery zahráli akční noční hru na téma fiktivní vojenské operace
v Iránu, později pak se všemi navštívili naše pohraniční pevnosti. Koncem listopadu jsme
jako každý rok uspořádali večerní bojovku v ulicích města, tentokrát zcela obměněnou a
v novém plášti, s názvem Tajemství Jantarové komnaty.
O víkendu kolem Mikuláše jsme s rovery vyrazili do Prahy na celorepublikovou
roverskou kulturně vzdělávací akci. Jedná se spíše o pásmo několika samostatných setkání:
Polibek Múzy – vyhlášení soutěže roverské tvořivosti; koncert skautských kapel; Mikulášský
seminář – soubor přednášek a diskuzí na rozličná aktuální témata (letos k příležitosti výročí
100 let skautingu na téma „Proč? Kam? Kudy?“); skautský taneční večer, promítání
nejlepších filmů z páteční soutěže.
Luděk Strouhal

Kontakt: www.patoca.com
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IV. oddíl Jamamby
Je dívčí oddíl složený ze tří družin ve skautském věku: Lvic, Berušek a Antilop.
Na konci školního roku se oddíl zmenšil o družinu nejstarších skautek - Amazonek. Část
Amazonek se stala součástí Roverského Kmene, část pomáhá při vedení mladších dětí,
některé pak skautskou činnost ukončily úplně. Přesto zůstáváme největším oddílem střediska.
Skautky z družiny Lvic začaly pomáhat s vedením mladších dětí u šestého oddílu a
připravují se tak na vedení vlastních družin, k čemuž by mělo dojít již v dalším školním roce.
Kromě toho se také zúčastnily rádcovského kurzu Zlatá stopa, čímž zahájily vzdělávání
nezbytné pro práci s dětmi.

Činnost oddílu v roce 2006
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 především prostřednictvím oddílové celoroční soutěže družin, v tomto
roce oddíl spojil nový projekt: celoroční hra „Zlatá horečka“.
Celý školní rok 2005/2006 se IV. Oddíl Jamamb vžíval do rolí zlatokopů a všichni
vydělávali na dlouhou cestu za zlatem, která vyvrcholila na jednom květnovém víkendu na
Kvíčalce. Nestačilo jen mít potřebnou výstroj a výzbroj, muselo se bojovat o nejlepší
pozemky a největší podíl na výdělku měly spekulace při prodeji zlata, protože dopředu
odhadnout neustále se měnící kurs nebylo nejlehčí.
V červnu jsme v ulicích města uspořádaly hru s názvem Mrtvé schránky a na jaře
podnik AKCA BACILA, což byl den plný moderních stolních her. Obě akce slavily úspěch a
uvažujeme o jejich opakování a spojení s chlapci z druhého oddílu.
Na tábor jsme jely tradičně na Kvíčalku, nově však s chlapci z II. oddílu. Celotáborová
hra se jmenovala Hon na čarodějnice, na dva týdny jsme se tedy všichni proměnili
v obyvatele středověké vesnice.

Výběr z družinových akcí
Den v krojích – druhý ročník celostátní akce, jejímž cílem je jednak manifestovat členství
v organizaci celodenním nošením skautského kroje, a jednak zviditelnit Junáka. (Lvice)
Filmové dýchánky – oblíbené večery a odpoledne, jejichž ústředním tématem je promítání
filmů (všechny družiny)
Výlet do multikina v Hradci Králové (Berušky)
Vánoční schůzky spojené s rozdáváním drobných dárků (všechny družiny)
Bowling – tradiční první akce Lvic v novém roce mimojiné navštívily Národní přírodní
rezervaci Rejvíz s pověstným Mechovým nad největším rašeliništěm na severní Moravě,
vyšlapaly až k chatě Paprsek ve výšce 1022 m.n.m. a vyzkoušely nově vystavěnou bobovou
dráhu přímo v Petříkově.
Cyklistický výlet po okolí Moravské Třebové (Berušky)
Lichkov – výprava Lvic a Orlíků spojená se zkoumáním vojenské pevnosti Bouda
Vernířovice – obměna klasického putovního tábora. Lvice na několik dní zakotvily na chatě
v severomoravské vesničce Vernířovice, odkud každý den vyrážely na zajímavé výlety,
například na Dlouhé stráně, do Velkých Losin na zámek a na termální koupaliště, do
zooparku a veteránského muzea v Rapotíně…
Lenka Greplová, Eva Hlaváčová, Pavlína Mišáková

Kontakt: Lenka Greplová: lenka.greplova@seznam.cz
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VI. oddíl
VI. oddíl se skládá ze tří družin světlušek: Myšek, Poštolek a 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
světlušek „Zažíháme světýlko“. Se svým sněhulákem postoupila naše členka Nikolka až do
celostátního kola výtvarné soutěže.

Výběr činností oddílu

Jako vedoucí oddílu se snažím poznat rodiče světlušek, proto míváme dvakrát do roka
schůzku, na níž hovoříme o činnosti Junáka, oddílu a náplni tábora.
V zimním období chodíme sáňkovat, několikrát jsme navštívily bowling. V únoru
jsme se svými výrobky zúčastnily prezentace neziskových organizací v městském muzeu.
V dubnu jsme pomáhaly při střediskové akci Operace PVC čistit lesní cesty a také
jsme poprvé závodily v okresním kole závodů vlčat a světlušek, které se konalo na naší
základně Kvíčalov. Na tuto základnu rády chodíme, a to několikrát ročně. Vždy je připraven
kvalitní program.
Každoročně se vydáváme na cyklistickou projížďku Cesta na severozápad, kterou
pořádá středisko, a při níž naše vedoucí pomáhají v pořadatelském týmu.
Letní tábor jsme měly společný se skautkami z Pardubic na tábořišti Litomyšle, na
Posekanci. Počasí nám opravdu přálo, tak jsme si to užily.
Na podzim jsme pořádaly pěší výlet Mladějov – Trpík – Anenská studánka. Počasí i
výpravu hodnotíme pozitivně. Také se uskutečnil oblíbený víkendový pobyt v klubovně.
Poslední akcí roku bývá Mikulášská nebo Vánoční výprava na Kvíčalku. Vždy je
spojena s tradiční štědrovečerní večeří, cukrovím, samozřejmě také nadílkou a sváteční
náladou.
Eva Vedmochová

Kontakt: Eva Vedmochová, tel. 731 527 056
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Zpráva o registraci


Středisko Moravská Třebová má 142 řádných členů střediska.. To je oproti loňskému
roku nárůst o deset členů členů. Stejný počet lidí mělo středisko v roce 2003. Přírůstek je
tvořen šesti zcela novými členy a čtyřmi, kteří již v minulosti členy byli, avšak nebyli
registrovaní v roce 2005..



Středisko má 105 dětí (tj. osob mladších 18 let) a 37 dospělých. V obou případech je toto
číslo o 5 osob vyšší než v loňském roce. Z tohoto počtu činovníků je 25 registrovaných u
oddílů, tedy pracují s dětmi.



Žen je ve středisku 72 (z toho je 53 dětí a 19 dospělých), mužů 70 (52 dětí a 18
dospělých).



Dívčí kmen tvoří: 26 světlušek, 26 skautek, 1 rangers, 19 činovnic. Tato čísla jsou téměř
shodná s loňskými.
Chlapecký kmen má v jednotlivých kategoriích toto zastoupení: 17 vlčat, 30 skautů, 5
roverů, 18 činovníků. V tomto případě se výrazně změnil poměr vlčat a skautů; vloni
středisko evidovalo 25 vlčat a jen 17 skautů. Obě zbylé kategorie jsou takřka beze změny.
Celkem tedy máme 43 dětí I. stupně ZŠ, 56 dětí II. stupně ZŠ, 6 patnácti až
osmnáctiletých a 37 dospělých.





Bilance oddílů za rok 2005: Největším oddílem stále zůstává IV. oddíl, ačkoli současně
má největší úbytek členů. Nejvíc nových členů získal I. oddíl Bílá stopa. S výjimkou IV.
oddílu Jamamby všechny oddíly alespoň mírně zvýšily počty svých členů a situace
v oddílech je tak stabilizovaná.



Počty členů v oddílech:
I. oddíl Bílá stopa:
II. oddíl:
III. oddíl Patoca:
IV. oddíl Jamamby:
VI. oddíl:
Oldskauti:

24 členů. 21 dětí (17 vlčat, 2 skauti, 1 rangers), 3 dospělí.
19 členů. 17 dětí (17 skautů), 2 dospělí.
22 členů. 15 dětí (11 skautů, 7 roverů), 7 dospělých.
41 členů. 32 dětí (8 světlušek, 24 skautek), 9 dospělých.
24 členů. 20 dětí (18 světlušek, 2 skautky), 4 dospělí.
12 členů.

Kvalifikace činovníků


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. Dokonce je chápáno jako alternativa pedagogického vzdělání.



Z 37 dospělých osob má 24 členů složenou vůdcovskou zkoušku, vůdci tedy tvoří 65 %
dospělých členů střediska. Nedílnou součástí vůdcovské zkoušky je zdravotnický kurz
v délce 48 hodin zakončený samostatnou zkouškou.



Čekatelskou zkoušku, předstupeň vůdcovské zkoušky, má 34 osob ze všech 49 členů
střediska starších patnácti let, to je 69%.



Z těchto čísel je zřejmé, že všichni, kdo pracují s dětmi, jsou dostatečně kvalifikovaní.
Stav skautské kvalifikace ve středisku je více než uspokojivý. Kromě toho někteří
činovníci pracují na svém dalším sebevzdělávání, vyšší než vůdcovské kvalifikace
dosáhlo osm vedoucích.

Poznámka: Tato zpráva vychází z údajů posbíraných v rámci registrace v únoru 2006, v současné době se údaje
mohou lišit.
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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
Stavby
Pozemky
Hotovost
Bankovní účet
Pohledávky
Prov. Zálohy
Ostatní aktiva
Opravné položky

2004

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

Náklady
26
24
5
218
48
25
1
347

Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Služby
Ost. náklady akcí
Celkem náklady
Zisk běžného roku
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47
17
7
1
13
219
304
43

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, Vojenská střední škola a Vyšší odborná 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.

III. oddíl Patoca: kolová výprava
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Složení řídících a kontrolních orgánů, kontakt
Vůdce střediska

Lubomír Grepl – Darzí
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 II. oddílu:

Miroslav Maixner
 miroslavmaixner@seznam.cz

Vůdce III. oddílu Patoca:

Luděk Strouhal
 ludek.strouhal@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@vsmt.cz

Hospodář střediska

Petr Hrubý – Mlha
 petr.hruby@mtr.cz

Klubu přátel skautingu:

Tomáš Sedláček – Tom
 tsedlacek@mtrebova-city.cz

Předsedkyně revizní komise

Daniela Blahová
 Daniela05@seznam.cz

Webové stránky střediska

http://kvicalka.orcz.cz

Nástěnka:

na ul. ČSA ve výloze firmy Tip sport.
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Fotografická příloha: Akce pro veřejnost

Cesta na severozápad

Cesta na severozápad

Cesta na severozápad

Operace PVC

Operace PVC

Operace PVC

Operace PVC

Betlémské světlo
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