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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 oslavilo 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 největším skautským střediskem okresu Svitavy, má
132 členů. Ve městě, kde je zhruba 11 200 obyvatel, tak připadá na každých 85 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. Dva roky pořádaný X-boj vloni nahradila
na ochranu přírody zaměřená Operace PVC.

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 a po cestě Vás
zabaví zastávkami s často
velmi
netradičními
činnostmi.
V letošním roce se
čtrnáctikilometrového
výletu zúčastnilo více než
pět desítek cyklistů, čímž
se rekord sice nepřekonal,
ale i přesto je evidentní, že
Cesta na severozápad je
dlouhodobě nejúspěšnější
skautskou akcí ve městě.
Skaut je vždy připraven, pročež s sebou na kolo vozí pilku a sekerku

Operace PVC
aneb Poctivě Vyčištěné Cesty je název akce, kterou jsme letos už podruhé 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. Odpad odvezly Technické
služby, které také dodaly plastové pytle.
V Pekle byl oheň na opečení párků
a krátký doprovodný program. Všem
účastníkům se dostalo poděkování od Paní
lesa Lesany, která jim spolu se svými
družkami předala i účastnický list.
Vlčata Poctivě Vyčišťují Cesty
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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.
Letos tedy měli občané města
možnost donést si domů Světlo
přátelství již podesáté. A že je o něj
velký zájem, o tom svědčí dobrá stovka
lidí, kteří si pro něj v neděli 23.
prosince přišli.
Skauti z II. a III. oddílu 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.
Letos díky donáškové službě zahořel
později večer betlémský plamínek ještě
v pěti domovech.
Kdo by nechtěl betlémské světlo od Orlíků

Tábor rodičů s dětmi
Pro skautskou i neskautskou veřejnost oddíl
oldskautů pořádá každý rok osmidenní tábor pro
rodiče s dětmi. Na přelomu července a srpna se na
střediskové základně Kvíčalka se za účasti téměř
čtyř desítek táborníků konal již sedmý ročník tohoto
tábora. 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 se
jmenovala Neználkovy příhody.

Celotáborová hra Neználkovy příhody

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, která 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 jubilejní desátý 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. Jantarová komnata již vloni sklidila velký úspěch, a tak není
divu, že přilákala sto účastníků, kromě moravskotřebovských skautů přijeli například junáci
z Poličky či Dlouhé Třebové.

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 roce 2007 se okresní kolo Svojsíkova závodu konalo v Dolním Újezdu u Litomyšle
a družina Lvic ze IV. oddílu Jamamby se probojovala do krajského kola v České Třebové.
Zde však nejen z důvodu nepřízně počasí však Lvice společně s mnoha dalšími družinami
nedokončily.
V květnu a červnu vždy věnujeme každou sobotu brigádám na střediskové základně
Kvíčalka.
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I. oddíl Bílá stopa
Náš oddíl je složen ze tří družin vlčat – Červená, Modrá a Šedá šestka (kluci 7-11let).
Úterý co úterý se scházíme v našich klubovnách. Každá družina má svou klubovnu a svou
činnost. Nováčci plní podmínky nováčkovské zkoušky a připravují se na slib, starší členové
plní podmínky stříbrné a zlaté stopy.
V březnu jsme se zúčastnili dalšího
ročníku střelecké soutěže „O kulku Oldy
Šetrného“ – Za výkony mnohých vlčat jsme se
nemuseli stydět. Na konci března proběhl náš
jarní víkendový pobyt na Kvíčalce. Nebyl sice
sníh jako v loňském roce, takže koulovanou a
stavbu iglů jsme letos nezažili, ale kluků přišlo
8 a teplá chata nám přišla vhod, protože jaro
někde zaspalo a počasí za moc nestálo. Ale
veselý a bohatý program v teplé chatě zahnal
chmury. Po této výpravě kluci obdrželi první
účastnickou vlaječku.
Před Velikonocemi jsme již tradičně
vyrazili na jednodenní výpravu do Moravského
Krasu. Letos jsme putovali po okruhu za
Adamovem – navštívili jsme Máchův památník,
jeskyně Kostelík a Jáchymku, též jsme viděli
bájnou jeskyní Býčí Skála. Okolo staré vysoké
pece v Josefovském údolí jsme se vrátili do
Adamova. Celou cestu nám přálo počasí a
vesele nám svítilo sluníčko.
V měsíci dubnu se ke Dni země se naše
smečka podílela na úklidu části lesa od
sjezdovky k Peklu. Cestou jsme naplnili několik
pytlů různého odpadu. Tato akce se jmenuje
Perfektně Vyčištěné Cesty – my jsme se ale divili co odpadu jsme pobrali, vždyť touto trasou
jsme šli minulý rok a pytle byly také plné.
Na začátku května naše smečka vyrazila na výpravu, která měla název Pára.Vystoupili jsme
z vlaku v Trpíku a na našem známém tábořišti jsme si zahráli několik her. Pak jsme se
vyškrábali na trpíkovské kopce a přes mladějovské hradisko jsme došli do muzea
úzkokolejky. Zde nám jeden hodný pán udělal přednášku a ukázal všechny exponáty muzea.
Bohužel na vláčku jsme se nesvezli – sezona ještě nezačala.
Konec května a červen se nesl ve
znamení brigád jak na Kvíčalce. Na čtyřech
brigádách jsme se podíleli na přípravě tábořiště
k prázdninovému táboření. 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 se letos
vydařilo.
Na začátku července jsme měli tábor
na Kvíčalce. Nosným programem tábora byla
celotáborová hra Hvězdná brána V letošním
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roce by se dal tábor nazvat mikrotáborem, byl totiž ovlivněn angínou, která kosila hlavně
vedoucí a rádce, ale ke konci i vlčata, a tak můžeme tábor s klidem pojmenovat taky jako
tábor sedmi statečných. Opravdu kluků zůstalo jen sedm až dokonce.

V září jsme zahájili již třináctou sezónu činnosti oddílu Bílá Stopa. Společně se IV.
oddílem Jamamby jsme zorganizovali nábor nových členů. Letos byl nábor opravdu pojatý
velkolepě. Informace o této akci se dostala do novin, do škol, byla vyhlášena městským
rozhlasem. Na zámek, kde se vše odehrávalo formou ukázek z naší činnosti a her pro příchozí
zájemce, přišlo slušné množství dětí a rodičů. Na základě tohoto náboru jsme mohli založit
šestku nováčků, která přebrala šedou barvu po šestce, jenž povýšila do skautského věku.
Nováčků se letos přihlásilo deset, což považuji za velký úspěch. Při obřadu přešátkování
přešlo osm vlčat do skautského oddílu.
V říjnu jsme šli na podzimní Kvíčalku. Kluků bylo opět osm jako na jaře a opět jsme
si libovali ve vyhřáté chatě, protože v sobotu ráno nás překvapil letošní první sněhový
poprašek.V tomto měsíci též naši nejstarší hoši v Červené šestce oslavili 400. schůzku – ne
ovšem doslova – jsou to pokračovatelé naší tradice, už vlastně třetí generace.
V listopadu vyrazila Červená šestka na
průzkum okolí Kunčiny a luk na severu. Trochu nás
zaskočil sníh s deštěm a vůbec nepříjemné počasí, tak
jsme oželeli polévku z kotlíku a honem jsme spěchali
domů. Ke konci listopadu pořádal III. oddíl hru ve
večerních ulicích města a letos poprvé se jí zúčastnila
i naše vlčata. Kluci sice nebyli nejlepší, ale určitě si
užili napětí a vzrušení večerních bojů.
V prosinci jsme po letech obnovili vánoční
besídku s předáváním dárků. Také nás na schůzce
navštívil Mikuláš s čertem, i když o den dřív. V
předvánočním čase ještě plánujeme výpravu za jmelím a těsně před Vánoci si přijdeme pro
betlémské světlo k muzeu.
V letošním roce odešlo do skautského oddílu 8 členů , ale nová šestka byla naplněna
10 hochy a další nováček přibyl v Červené šestce. Při téměř žádném úbytku stávajících členů
má náš oddíl nyní 27 členů, což je dobrý základ na činnost v příštím roce.
Z důvodu studií nám odešel jeden rádce a jednu vedoucí máme přes týden též mimo město.
Celou smečku vedeme ve čtyřech lidech, a to je dost málo. Ale i v tomto směru se blýská na
lepší časy – k nováčkům začal chodit Libor a myslím si, že Kubovi bude dobrou posilou.
Do příštího roku si můžeme přát , aby se všem členům v naší smečce líbilo, a aby na
všechny akce, které připravíme, chodili ve velkém počtu.

Webové stránky oddílu: http://bilastopa.wz.cz/
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Vladislav Holešovský - Aladin
vůdce oddílu

II. oddíl
Druhý skautský existuje od ledna 2006 a má 24 členů, toho 15 do patnácti let. Skládá ze
dvou skautských družin: Vlků a Panterů a jedné roverské – družiny Orlíků. V roce 2007 byla
činnost oddílu z důvodů jeho reorganizace zaměřena zejména na činnost družin. Z oddílových
akcí se konaly dvě výpravy na Kvíčalku a letní tábor na Kvíčalce, kde si skauti osvojili práci
na táborových stavbách.
U družiny Orlíků probíhala celé první
pololetí celoroční hra inspirovaná historií
Moravskotřebovska ve třicátých a čtyřicátých
letech. Byla ukončena posledním nočním dílem
v srpnu. Dále za zmínku stojí zejména výsadek
dvojic v dubnu, kdy Orlíci vysazeni v jim
neznámém prostoru u Stříteže museli zjistit svoji
polohu a do rána dojít do klubovny, a dále přežití
Orlíků v únoru, při kterém si vyzkoušeli základy
táboření v nepříznivých podmínkách a získávání a
přípravu stravy primitivními způsoby. Během
celého roku si členové družiny osvojovali i
základy lezení, slaňování a jištění pomocí sedáku i
improvizovaně a základy práce s GPS a
mapovými souřadnicovými systémy S1942 a
WGS 84. V prosinci se Orlíci zúčastnili „Bonton
večírku s družinou Lvic, kde se pro změnu
zdokonalili ve společenském chování.
Družina Vlků letos plnila
především podmínky prvního
stupně skautské zdatnosti. Také
zvítězila v letošní hře tajemství
jantarové komnaty pořádané III.
oddílem pro skauty z Moravské
Třebové a okolních měst a
reprezentovala
středisko
na
okresních závodech skautů a
skautek a na florbalové soutěži
skautů v Čapkovicích u Trutnova.
Chlapci z nejmladší družiny
Panterů plnili hlavně podmínky
nováčkovských zkoušek a pořádali
výpravy do bližšího i vzdálenějšího
okolí Moravské Třebové.

Miroslav Maixner
vůdce oddílu
Webové stránky oddílu: http://www.druhy-oddil.ic.cz
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III. oddíl Patoca
V roce 2007 čítal třetí oddíl celkem 22 členů. Vedení tvoří čtyři dospělí činovníci, věk
ostatních členů se pohybuje od 16 do 19 let.
V činnosti oddílu během roku
najdeme akce a výpravy pro celý
oddíl, akce pro členy roverského
Kmene
(seskupení
starších
skautů a skautek, kteří se
výrazným způsobem zasluhují na
skautské činnosti na středisku),
který funguje pod
naším
oddílem, dále akce pro nově
vzniklou
skupinu
Skautské
ochranné služby (SOS-ky) a
nakonec akce drobného typu,
které vznikají spontánně na
podnět řadových členů a nejsou
příliš dopředu plánované.
Ačkoliv se stále snažíme zachovat rozmanitost našich akcí, s rostoucím věkem přibývá
našim členům, zejména vedoucím, povinností a tak akcí je během roku stále méně, než
bychom chtěli, mnohé z těch, které jsou naplánované, se nakonec neuskuteční kvůli příliš
nízké účasti. Častější jsou proto drobnější akce, časově méně náročné, přesto se čas od času
zadaří i něco většího, zde vytkneme několik nejzdařilejších z letošního roku.
Na konci února vyrazila naše pátrací
skupina vyzbrojená proti ledu a mrazu
do nehostinných zasněžených hor
Jeseníku po stopách mýtické postavy
Játiho. Přestože se nám nepodařilo jej
nalézt, přece jen jsme alespoň trochu
poodhalili jeho skrytá tajemství a
úspěšně překonali všechny překážky
v podobě
přespání
na
sněhu,
nekonečných sněhových plání bez
lidské stopy či k smrti vyčerpávajícího
výstupu na Točník.
Počátkem
května
jsme
se
v neobvykle vysokém počtu vydali na
pravidelné celorepublikové roverské setkání
ObRok. Letos pojalo toto setkání rekordních
1200 účastníků a v nabitém a rozmanitém
programu se objevily i výrazné české i
zahraniční osobnosti, jako například Martin
Bursík nebo Robert Fulghum. Zprávu o tomto
setkání odvysílala i Česká televize.
Po odbití konce školního roku jsme s chutí
vyrazili na týdenní putovní tábor s ambicí projít
kraj od Znojma přes Podyjí a Českou Kanadu až
po Jindřichův Hradec. Cestou jsme si užili
10

kultury (historický střed Znojma), zábavy, sportu i náročných celodenních pochodů. Kvůli
zákeřným nemocem se náš počet hned zpočátku výrazně snížil, přesto se expedice přeživším
velice líbila.
V půlce listopadu jsme uposlechli
touhy po náročných vysokohorských
výstupech a sbíráním symbolických
výškových metrů na blízkém Hradisku
jsme se pokusili o dosažení vrcholu
Mont Blancu. Dvanáctkrát bylo třeba
vystoupat na známý kopec a
dvanáctkrát zase dolů a přestože ne
všichni tuto výzvu dokázali naplnit,
nutno podotknout, že všichni horolezci
se s tím řádně a čestně poprali.
Na konci téhož měsíce se celý oddíl
včetně několika dalších dobrovolníků
podílel na přípravě tradiční skautské bojovky ve večerních ulicích města. Letos podruhé se
hráči vydali po stopách ztracené Jantarové komnaty. Bojovka se každý rok těší kladnému
ohlasu a letos se dokonce dočkala rovné stovky účastníků, přijeli si zahrát dokonce i skauti a
skautky z okolních měst.
Mezi nejvýraznější akce roverského
kmene Vertigo patřil letos již zmíněný
ObRok nebo Mikulášský víkend v Praze.
Jedná se o pásmo několika samostatných
setkání: Polibek Múzy – vyhlášení soutěže
roverské tvořivosti; komponovaný večer
(divadlo, hudba…); Mikulášský seminář –
soubor přednášek a diskuzí na rozličná
aktuální témata (letos téma „Mysli
globálně, jednej lokálně“); skautský
taneční večer a promítání vítězných filmů
z pátečního vyhlášení Polibku. Bohužel se
nám nepodařilo uspořádat více akcí vlastních, takže jsme se sami vypravili pouze v půlce
března do Rychlebských hor, poznat zádumčivý a tichý kraj opuštěných Sudet.
Jak už jsme na začátku nastínili, vznikla letos v rámci oddílu skupina Skautské Ochranné
Služby. To je organizace pro starší rovery, která se snaží roverské heslo „Sloužím“ naplňovat
zabezpečováním a dohlížením na mnohé kulturní i jiné akce v rámci celé republiky a doplňuje
svou činnost vzděláváním svých členů a náročnějšími akcemi zaměřenými například na
přežití v náročných přírodních podmínkách.
Skautská Ochranná Služba je náročná a v rámci činnosti Junáka oblast poměrně nová a
neprobádaná. Oproti skautským propracovaným metodikám neexistují žádné „osvědčené“
návody na činnost pro rovery, a tak tato průkopnická práce bývá velmi často neúspěšná
(přesto ne zbytečná). Proto považujeme za velký úspěch, že si stále držíme své členy a přese
všechny nedostatky a přehmaty se daří alespoň krok po kroku naplňovat naše plány a
předsevzetí.

Luděk Strouhal
vůdce oddílu
Webové stránky oddílu: www.patoca.com
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IV. oddíl Jamamby
IV. oddíl Jamamby vznikl v září 1999 a již od svého vzniku patří k největším oddílům
střediska. Je to dívčí oddíl složený ze tří družin ve skautském věku: Lvic, Berušek a Antilop.
V září díky přibyly dvě družiny světlušek: Ještěrky a Lasičky. Celkem tedy tvoří IV. oddíl
Jamamby téměř padesát členek.
Oddílem prošla jedna generace dětí a dospěl tak do stadia, kdy skautky odcházejí na
střední školy, tedy postupně zanikají družiny skautek a současně vznikají nové družiny
světlušek. Dívky z družiny Amazonek a Lvic již zahájily vzdělávání nezbytné pro práci
s dětmi, dvě dvojice rádkyň již začaly pracovat se světluškami, a v dalších letech plánujeme
získat další 3 – 4 družiny.
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.

Lvice
jsou nejstarší družinou oddílu a školní rok
2007/2008 je k jejich nelibosti poslední, který jako
družina zažívají. Pak se z některých stanou rádkyně,
další budou působit v roverském oddíle. Jak je ale
vidět z několika vybraných podniků, družinová náplň
je ale stále velmi bohatá a pestrá.
Účastí na akci „Praha – šátková metropole“
jsme spolu se skauty z celé republiky oslavily 100 let
skautingu u nás. Další šátkovou akcí byl Šátkový sv.
Jiří, tedy den, kdy byli skauti v ČR celý den nosili
skautské šátky a tím všem ukázali, že patří k tomuto
hnutí. Ani my jsme tentokrát nezůstaly pozadu.
Protože prázdniny jsou dlouhé a tábor nám
nestačí, rozhodly jsme se zorganizovat nějakou
družinovou akci. Tentokrát jsme se vydaly k hranici
středních a jižních Čech – do Hor u Votic, které se nacházejí v oblasti zvané Česká Sibiř.
Bonton večírek anebo poučení o etiketě byla akce, kde se nejen Lvice a Orlíci měli
dozvědět něco málo o společenském chování. Ve společenském oděvu absolvovali v párech
večeři o čtyřech chodech (podával se např. předkrm v podobě šunky s křenovou pěnou), dále
absolvovali kurzy společenské výchovy – představování se, podávání ruky, vázání kravaty,
chování v kině, divadle, na koncertě,
naučili se dvěma společenským
tancům (waltz, valčík) a zúčastnili se
slavnostního rautu.

Berušky
stejně jako Lvice tvoří sedm
členek, na rozdíl od nich ale mají ještě
jeden rok skautské činnosti před sebou.
A jak vypadal ten minulý?
Kromě Svojsíkova závodu a
tradiční akce Filmopárty, Berušky
například opékaly kuřata na Kafčině
zahradě, během výprav na Kvíčalku
stavěly obrovské iglú a odlévaly sádrové masky svých obličejů, no a místo poslední schůzky
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zašly na bowling a horké maliny. Berušky letos „sázely“ na tématicky laděné družinové
schůzky, díky nimž se dozvěděly třeba o zajímavých místech ČR, seznámily se
s moravskotřebovskými pověstmi a následně pátraly po tajemných místech na Křížový vrch,
nebo uspořádaly prezentaci psích plemen, kdy si pro názornou ukázku dovedly do klubovny
své vlastní pejsky.

Antilopy
Družina Antilop za rok 2007 opět nezměnila své složení a pořád má 8 stálých členů.
V létě již první dvě mohly složit svůj skautský slib a všechny ostatní včetně nich pracují na
prvním stupni skautské zdatnosti.
Ze zajímavých výprav by se dal
zmínit pochod z Anenské Studánky přes
Hřebeč s přespáním v přírodě, který
jsme podnikly společně s družinou Vlků
v průběhu prázdnin.
V dubnu jsme se zúčastnily
celostátních oslav stoletého výročí
skautingu
v Praze
a
v květnu
absolvovaly okresní kolo Svojsíkova
závodu.
Dalším tématicky zaměřeným
víkendem na Kvíčalce, již šestým
v řadě, byl začátek prosince, kdy se
Antilopy vcítily do rolí španělských a francouzských mořeplavců a objevovaly nové
kontinenty. Musely získat krále na svou stranu, aby jim poskytl dostatečné finance, bojovat
proti domorodcům a nakonec dopravit objevy zpět do své země.

Lasičky a Ještěrky
V září náš oddíl ve spolupráci
s Jessiem, I. oddílem Bílá stopa a za
asistence II. a III. oddílu uspořádal
velký nábor nováčků, na jehož
základě se podařilo vybudovat hned
dvě nové družiny světlušek. Ještěrek
je osm a jejich členkami jsou
druháčci a prvňáčci. Lasiček je deset
a jsou v průměru o něco starší, jsou
totiž složeny ze slečen v druhé, třetí,
a dokonce i čtvrté třídě.
Náplní schůzek takto malých
dětí jsou především hry, rukodělné
činnosti,
ale
také
plnění
Nováčkovské zkoušky. Z plánované výpravy na Kvíčalku kvůli nepřízni počasí sešlo, ale
naštěstí mají Lasičky i Ještěrky šikovné rádkyně, které pro ně například zajistily návštěvu
čerta s Mikulášem, nebo nazdobily stromeček a připravily vánoční schůzku.
Lenka Greplová, Pavlína Mišáková, Kateřina Kaderková, Eva Hlaváčová

Elektronické fotoalbum oddílu: http://jamamby.rajce.idnes.cz/
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VI. oddíl
Vedoucí oddílu – Eva Vedmochová
Zástupce VO – Galina Novotná
Rádkyně družiny Plejády – Eliška Kolaříková
Rádcové družiny Myšek – Žaneta Vodáková, Adam
Svoboda
Je-li potřeba, pomáhá při vedení družin
Jiřina Plevková a Zdena Cachová. Při přípravě
víkendovek a tábora oddílu pomáhá Karel Šnobl.
Od září 2007 má oddíl pouze dvě družiny ve
kterých jsou děvčata od čtvrté do šesté třídy. Družina Poštolek byla z části rozdělena do
družin Myšek a Plejád, aby to děvčatům vyhovovalo časově.
Co se týká naší činnosti a organizačních věcí jsou vždy s akcemi předem seznámeni rodiče.
S rodiči se schází vedení oddílu pravidelně dvakrát do roka.
V roce 2007 jsme měli tři víkendové akce na naší základně na Kvíčalce.
V březnu účast na střelecké soutěži „Olda Šetrný“.
V dubnu akce ke Dni Země /úklid lesa/.
V květnu výlet do Mladějova spojenou s expozicí a jízdou vláčkem.
V září víkendovka v Rozstání na chalupě Novotných.
V říjnu tématický výlet do Starého Města s návštěvou a prohlídkou letiště s výkladem, a
návštěva kostela ze 16. století.
V prosinci výroba dárků a vánoční besídka s vánoční nadílkou.
Dvakrát ročně oddíl jezdí do České Třebové do bazénu na plavání.
Největší akcí oddílu je letní skautský tábor konaný v červenci na tábořišti Telecí,
zapůjčeného od Poličských skautů. Na tomto tábořišti jsme byly již několikrát a děvčatům se
tam velice líbí. Tento tábor byl pojat poněkud jinak než byla děvčata zvyklá. Prohlubovaly si
znalosti praxí, byla to tzv.
„Táborová školička. V CTH
se setkávaly s domorodci a
plnily mnoho úkolů. Nebyly
ošizeny ani o výlety
k Lukasově lípě, Lucký vrch
a Buchtův kopec. Počasí
letos přálo a koupat jsme se
chodily
k rybníčku
na
tábořišti a k blízké řece
Svratce.
Náplně schůzek jsou
různorodé. Plní se Cestičky
světlušek a Skautská Stezka.
Znalosti se uplatní ve hrách,
na táboře, závodech i
v životě. Na schůzkách se
také hraje spousta her.

Kontakt: Eva Vedmochová, tel. 731 527 056
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Eva Vedmochová
vůdkyně oddílu

142. klub oldskautů
Oddíl oldskautů (starších skautů) sdružuje
deset členů, kteří se chtějí i v dospělém věku podílet
na činnosti ve středisku, ale nepracují přímo
v oddílech s dětmi. Hlavní prioritou oddílu je
organizační, technická a materiální podpora
střediskových akcí (O zlatou kulku Oldy Šetrného,
Operace PVC, Cesta na severozápad a Betlémské
světlo).
Členové oddílu oldskautů také již téměř deset
let garantují činnost letního „Tábora pro rodiče
s dětmi“, pořádaného již tradičně o letních
prázdninách na střediskové táborové základně
Kvíčalka. Rodiče (aktivní i bývalí členové střediska a
zájemci z řad veřejnosti) zde táboří se svými i velmi
malými dětmi a aktivně se zapojují do pestrého
táborového programu. Výsledkem takového „návratu do dětských let“ jsou společné „akční“
zážitky rodičů a dětí, cenné praktické zkušenosti, nová přátelství a v neposlední řadě také
nenásilná příprava dětí k jejich případnému budoucímu samostatnému táboření. Více
podrobností o táboře rodičů s dětmi lze nalézt na webových stránkách nebo např.
v Moravskotřebovském zpravodaji č. 9/2007, str. 10.

Ing. Pavel Navrátil
vůdce oddílu
Webové stránky tábora pro rodiče s dětmi: http://www.taborprorodicesdetmi.wz.cz .
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Zpráva o registraci


Středisko Moravská Třebová má 132 řádných členů střediska.. To je oproti loňskému
roku pokles o deset členů členů, stejný počet lidí však mělo středisko v roce 2005. Toto
kolísání počtu členů je přirozené a je způsobeno drobnými výkyvy v řadách dětí.



Středisko má 96 dětí (tj. osob mladších 18 let) a 36 dospělých, tzn. o 1 dospělého a 9 dětí
méně než v roce 2006. Z těchto 36 činovníků je 26 registrovaných u oddílů, tedy pracují
s dětmi.



Žen je ve středisku 60 (z toho je 45 dětí a 15 dospělých), mužů 72 (51 dětí a 21
dospělých).



Dívčí kmen tvoří: 14 světlušek, 26 skautek, 5 rangers, 15 činovnic. Tato čísla jsou téměř
shodná s loňskými.
Chlapecký kmen má v jednotlivých kategoriích toto zastoupení: 21 vlčat, 13 skautů, 17
roverů, 21 činovníků. V tomto případě se výrazně změnil poměr skautů a roverů; vloni
středisko evidovalo 17 skautů a jen 5 roverů.
Celkem tedy máme 35 dětí I. stupně ZŠ, 39 dětí II. stupně ZŠ, 22 patnácti až
osmnáctiletých a 36 dospělých.





Bilance oddílů za rok 2006: 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:

25 členů. 21 dětí (21 vlčat, 1 rangers), 3 dospělí.
25 členů. 21 dětí (13 skautů, 8 roverů), 4 dospělí.
22 členů. 12 dětí (9 roverů, 3 rangers), 10 dospělých.
31 členů. 23 dětí (23 skautek), 8 dospělých.
24 členů. 20 dětí (14 světlušek, 3 skautky, 3 rádci), 4 dospělí.
10 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 36 dospělých osob má 23 členů složenou vůdcovskou zkoušku, vůdci tedy tvoří 64 %
dospělých členů střediska. Nedílnou součástí vůdcovské zkoušky je zdravotnický kurz
v délce 48 hodin zakončený samostatnou zkouškou.



Čekatelskou zkoušku, předstupeň vůdcovské zkoušky, má 30 osob ze všech 53 členů
střediska starších patnácti let, to je 57%.



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 2007, 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 právní subjektivita je odvozena od právní subjektivity
svého zakladatele. Jednotka vede od roku 2002 podvojné účetnictví.
Hlavní činnost Junáka – střediska Moravská Třebová byla v roce 2007 zaměřena na
výchovnou činnost, zabezpečování základny Kvíčalka a provoz skautského domu na ulici
Horní 34.
Letos neprobíhaly žádné investiční akce.
V rámci doplňkové činnosti v roce 2007 získal Junák – středisko Moravská Třebová
z pronájmu svého majetku (klubovna a základna) 12 000 Kč.

Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
2006
Stavby
Pozemky
Drobný dl. majetek
Hotovost
Bankovní účet
Pohledávky
Prov. Zálohy
Opravné položky

310
4
134
55
195
8
22
-134
594

2007

Pasiva

310
4
134
22
281
0
11
-134
628

2006

2007

Základní jmění
Nerozdělený HV

521
56

521
93

Závazky
Ostatní pasiva

3
14
594

3
11
628

Výkaz zisků a ztrát (v tisících Kč.)
Výnosy
Členské příspěvky
Tržby
Finanční dary
Výnosy akcí
Příspěvky vyš.org.složek
Příspěvky obce MT
Příspěvek Pardub.kraje
Úroky z BU
Celkem výnosy

Náklady
Materiál
Energie

23
12
5
154
50
35
10
3
292

Cestovné
Služby
Ost. náklady
Celkem náklady
Zisk běžného roku
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185
13
10
40
6
254
38

Poděkování
Skautské středisko Moravská Třebová by se při své činnosti neobešlo bez 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,
manželé Skoupí – firma Avril, 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 – Ing.
Jan Matoušek 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.

Lvice a Orlíci a akce Bonton večírek aneb etiketa a společenské chování v praxi
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Složení řídících a kontrolních orgánů, kontakty
Vůdce střediska

Lubomír Grepl – Darzí
Jiráskova 113, 571 01 Moravská Třebová
 732 60 76 98
 darzi@seznam.cz

Vůdce I. oddílu Bílá stopa:

Vladislav Holešovský – Aladin
 aaladin@centrum.cz

Vůdce II. oddílu:

Bc. Miroslav Maixner
 miroslavmaixner@seznam.cz

Vůdce III. oddílu Patoca:

Bc. Luděk Strouhal
 ludek.strouhal@patoca.com

Vůdkyně IV. oddílu Jamamby:

Bc. Lenka Greplová – Darzinka
 darzinka@seznam.cz

Vůdkyně VI. oddílu:

Eva Vedmochová
 731 527 056

Vůdce oddílu oldskautů:

Ing. Pavel Navrátil – Jessie
 navratil@vsmt.cz

Účetní střediska:

Ing. Jan Stejskal, PhD. – Johan
 johanek@centrum.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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