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Skauting a středisko Moravská Třebová
Skauti ng
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 Afghánistán, Andora,
Barma, Čína, Kuba, Laos, a Severní Korea. Středisko Moravská Třebová je součástí tohoto
mezinárodního skautského hnutí, největší dětské organizace světa.
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.

Skauti ng v Moravské T řeb ové
Středisko Moravská Třebová je již po dva roky největším skautským střediskem okresu
Svitavy, má 145 členů. Ve městě, kde je zhruba 11 000 obyvatel, tak připadá na každých 76
obyvatel jeden aktivní skaut.
Středisko je základní organizační jednotka Junáka. Ne však nejmenší. Středisko je tvořeno
oddíly, ty 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
jednotlivé oddíly.) Ve středisku jsou tři chlapecké a dva dívčí oddíly a oddíl Oldskautů. Těžištěm
práce je oddílová činnost, přesto se několikrát do roka všichni scházíme pořádání střediskových
podniků a akcí pro veřejnost.

T erm inol ogi e
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
tři akce pro občany Moravské Třebové: Betlémské
světlo, Cestu na severozápad a na ochranu přírody
zaměřenou Operaci PVC.

Cest a 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 dvanáctikilometrového výletu s 16 kontrolami zabezpečenými celkem 33
pořadateli z řad našeho střediska zúčastnilo rekordních 75 cyklistů 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 letos už
potřetí uspořádali ke Dni Země.
Kromě obvyklých tras Peklem, přes
sjezdovku a podél cesty na Srnčí, jsme
si letos přibrali také Křížový vrch.
Speciálním detašovaným pracovištěm
byla

skupina

linhartických

dětí

čistících katastr rodné vísky. Téměř šedesát účastníků akce sbíralo a třídilo odpadky nalezené podél
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cest; naplnilo se 17 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 cíli, tedy v Pekle, byl připraven oheň na opékání párků a krátký
doprovodný program. Všem účastníkům se dostalo poděkování od Paní lesa Lesany, která jim spolu
se svými družkami předala i účastnický list.

B etl ém ské svět l o
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 pojedenácté. A že je o něj velký
zájem, o tom svědčí dobrá stovka lidí, kteří si pro něj v
neděli 21. 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 ve třech domovech.

T ábor 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 takřka pěti desítek táborníků konal
již osmý ročník tohoto tábora. Polovina z
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nich byly děti a je třeba říci, že na táboře nejsou výjimkou ani děti skutečně malé, kupříkladu
dvouletá batolata. Nejmenší tábornicí byla letos osmnáctiměsíční Magdalenka. Program je
samozřejmě přizpůsoben věku dětí, přesto má s klasickými skautskými tábory mnoho společného,
například režim dne, bobříky, táboráky, celotáborovou hru. Ta letošní přeměnila účastníky ve Ferdu
Mravence a jeho kamarády.

Dal ší čin nost
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 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 zl at ou ku lku Ol dy Š etrného
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.

T ajem ství j ant arové komn at y
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.
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Hra je určena pro všechny věkové kategorie, tedy světlušky, vlčata, skautky a skauty, i pár
roverů zde najde uplatnění. Jantarová komnata vloni i předloni sklidila velký úspěch, a tak není
divu, že přilákala sto účastníků; kromě moravskotřebovských skautů přijeli například junáci z
Poličky či Dlouhé Třebové.

Dal ší akce st ředi ska
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

poznávání

rostlin,

dovednostech:

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 květnu a červnu vždy věnujeme
každou sobotu brigádám na střediskové
základně Kvíčalka.

S raz Kvíčal áků
Historie skautského střediska v Moravské Třebové je neoddělitelně spjata se skautskou
základnou Kvíčalov. Právě sem míří naše nejmenší děti na své první výpravy, zde se učí
samostatnosti, vztahu k přírodě, pobytu v kolektivu, zažívají různá dobrodružství. Už od prvních
návštěv Kvíčalky si k ní budují silný citový vztah, který ve většině případů nikdy nezmizí. Dávno
dospělí bývalí členové se sem stále vrací, ať už jen tak na vycházku s rodinou, na návštěvu na tábor,
nebo třeba přidat ruku k dílu na brigádách. Významnou část členské základny střediska tvoří
potomci někdejších Kvíčaláků, Kvíčalka je nedílnou součástí skautské výchovy v našem městě.
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V roce 1969 se konal na Kvíčalce první letní tábor, léto 2008 tedy bylo 40. sezónou táboření
na naší táborové základně. Celkem přirozeně proto padlo rozhodnutí připomenout si toto zajímavé
výročí srazem Kvíčaláků, tedy těch, kteří v průběhu uplynulých čtyř desetiletí alespoň jednou
tábořili na Kvíčalce. Konkrétní počet těchto táborníků není znám, ale jde o stovky lidí a je dokonce
možné, že je nás více než tisíc.
Odpoledne 12. července 2008 se na Kvíčalce nakonec sešlo 120 Kvíčaláků, aby si
připomněli staré časy, obnovili dávno spící kontakty, načerpali novou chuť do další práce s dětmi a
mládeží, znovu zažili jedinečnou atmosféru důvěrně známého místa, nebo třeba i zavzpomínali na
ty, kteří už mezi námi nejsou.
Celá akce měla velký úspěch a většina účastníků doufá, že s dalším podobným srazem se
nebude čekat až na kulaté jubileum.
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I. oddíl Bílá stopa
Když se tak zpětně dívám na činnost našeho oddílu v minulém roce, musím říct, že byla dosti
pestrá, za což je třeba poděkovat rádcům a mladým vedoucím ale i samotným hochům všech tří
šestek – Červené, Modré a Šedé.
V letošním roce nám z oddílu odešla nejzkušenější družina ke skautům, ale byla nahrazena
velkým množstvím nováčků. K nové Červené šestce přišli jako rádcové Tom a Kuba z Vlků. Ve
vedení zůstal vůdce oddílu Aladin a zástupci Váša a Kebule. Šedá šestka má rádce Kubu Trčku s
Liborem a 7 členů, v Modré šestce rádcuje Indy a má 8 členů. Červenou šestku nováčků vede
Aladin spolu s novými rádci a nyní má stav 13 členů. Účast na schůzkách je nadprůměrná a i na
akcích oddílu bývá členů dost.
Neusínáme na vavřínech a neustále si doplňujeme vzdělání. Kuba Trčka letos úspěšně zvládl
nástrahy čekatelského kurzu a následné zkoušky. Indy absolvoval zdravotnický kurz a Libor má za
sebou účast na
rádcovském
letním kurzu.
Již
v lednu
jsme vyrazili
po
stopách
Yettiho, který
nás dovedl až
na Hradisko.
Po náročném
výstupu nám
zbylo
ještě
dost sil na hon
na
vládce
Himaláje
Velkého
Yettiho. Toho
jsme nakonec
nepolapili, ale
ukořistili jsme
část jeho srsti.
O letošním jarním víkendovém pobytu na Kvíčalce nám vyšlo počasí a i když bylo chladněji
i sluníčko se na nás párkrát podívalo. Část pobytu jsme věnovali přípravě na vlčácké závody, které
nás letos čekaly.
Před velikonocemi jsme již tradičně vyrazili na jednodenní výpravu do Moravského Krasu.
Letos jsme putovali ze Skalního Mlýna do Punkevních jeskyní, na Macochu a do Sloupu do okolí
Sloupsko-šošůvských jeskyní. Celou cestu bylo hezky, ale velmi mrazivo.
V květnu proběhlo v Telecím u Poličky okresní kolo závodu vlčat a světlušek. Z osmi hlídek
vybojovala naše mladší hlídka sedmé místo aČervená šestka vydobyla vítězství a postup do
krajského kola a získala do držení na dva roky Totem náčelníka.
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V červnu jsme s červenou šestkou vyjeli reprezentovat naše středisko na krajské kolo závodu
do Kostelce u Heřmanova Městce. Tento závod byl jednodenní a tak se již od příjezdu závodilo. Ani
zde naši hoši nezklamali a získali sice již nepostupové, ale krásné druhé místo, což byl zatím
nejlepší výsledek v historii naší smečky.
Také jsme jeli na místo konání našeho letošního tábora – do Trpíku pomoci svitavským
skautům s přípravou tábořiště.
V červenci jsme druhých 14 dní trávili na táboře v Trpíku. Oproti loňskému roku měl tento
tábor větší počet účastníků a bylo to znát na celém dění v jeho průběhu. Záhadná celotáborová hra
hochy nadchla a i počasí až na pár deštivých a chladných dní nám přálo.
A i když byli účastníci z velké části nováčci, všichni zvládli tábor bez problémů.
V září jsme zahájili již čtrnáctou sezonu činnosti oddílu Bílá Stopa. Opět jsme zorganizovali
nábor ve školách i letos byl plně v režii mladých rádců a vedoucích a i díky tomu se nám podařilo
naplnit stav nové šestky, která přebrala červenou barvu po šestce, která povýšila do skautského
věku. Nováčků se přihlásilo třináct, což považuji za velký úspěch. V tomto měsíci jsme vyjeli
společně se skautským oddílem na pevnosti v okolí Králík. Při obřadu přešátkování přešlo šest vlčat
do skautského oddílu .
V říjnu jsme šli na podzimní Kvíčalku. Nocovali zde pouze hoši ze starších šestek a již
v pátek večer museli prokázat svou statečnost při několika nočních hrách. Druhý den byl prodchnut
hrou, do které se zapojili i nováčci, kteří se přišli dopoledne podívat. Zatím co odpoledne hra
pokračovala plněním dalších úkolů, nováčci odešli přes Spálený Vrch do Trnávky na vlak, kterým
pak odjeli ze své první výpravy domů. Zbytek oddílu si v pohodě užil zbytek víkendu na Kvíčalce.
Listopadová výprava směřovala opět na Hradisko. Nyní ne za Yettim, ale chvátali jsme
vysvobodit rukojmí loupeživých rytířů. Ti byli nakonec po tuhém boji poraženi a vyhnáni z kraje.

V předvánočním čase jsme si na poslední schůzce udělali vánoční besídku – přišlo 26 kluků!
Před Vánocemi jsme vyrazili na výpravu za jmelím . Opět jsme jeli vlakem do Trnávky a proti
proudu potůčku jsme došli až pod Spálený vrch , kde jsme si natrhali pár snítek jmelí . Cestou domů
jsme se zastavili na Kvíčalce.Také již tradičně pomůžeme linhartické škole s rozdáváním
betlémského světla a též se zúčastníme betlémského světla ve Třebové.
Vladislav Holešovský - Aladin
vůdce oddílu
Webové stránky oddílu: http://bilastopa.wz.cz/
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II. oddíl
Druhý skautský oddíl existuje od ledna roku 2005má 24
členů z toho 14 do patnácti let. Skládá ze tří skautských družin:
Ostřížů, Panterů a Vlků a jedné roverské: Orlíků. Činnost oddílu
je zaměřena zejména na naplňování skautského hesla „Buď
připraven“. Tudíž vede zábavnou formou a v duchu kamarádství
skauty k duchapřítomnosti, týmové práci a k osvojování znalostí
a dovedností ze zdravovědy, topografie, lezení, přežití v přírodě
a dalších, potřebných nejen k tomu, aby se dokázali v kritických
chvílích postarat nejen sami o sebe, ale i pomoci druhým. V roce
2008 probíhala činnost oddílu každoročně formou schůzek,
výprav a letního tábora na Kvíčalce.

V dubnu
proběhla
tradiční výprava na Kvíčalku
letos motivovaná francouzským
tažením do Ruska v roce 1812.
Letošní tábor společný
se IV. oddílem proběhl v duchu
Celotáborové hry
nazvané
Olympijské hry.

V květnu
si
mohli členové nejstarší
družiny orlíků zkusit
při Přežití 2008 ulovit,
vykuchat a upéct rybu,
zapálit oheň křesáním,
uvařit čaj z jehličí,
slaňovat, uvázat lano
přes
překážku
a
překonat jej nebo postupovat terénem podle mapových
souřadnicových systémů či za pomoci GPS.
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V září skauti z oddílu putovali po pohraniční linii opevnění z dob první republiky.

Prosincová oddílová Kvíčalka probíhala jako každý rok v duchu rytířství. Předlohou pro ni
se staly křížové výpravy.

Skautský rok zakončila družina Orlíků 24 hodinovým přechodem Orlických hor z Letohradu
do Dobrušky přes pevnost Haničku, Velkou Deštnou a Masarykovu chatu.
Miroslav Maixner
vůdce oddílu
Webové stránky oddílu: http://www.druhy-oddil.ic.cz
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III. oddíl Patoca
V roce 2008 čítal třetí oddíl celkem 17 členů, jejich věk se pohybuje od 17 do 24 let. Na vedení
oddílu a tvorbě programu se podílí víceméně všichni členové.
V činnosti oddílu během roku lze nalézt akce různého typu, na příklad skautské sportovní
turnaje (florbal, volejbal ), diskuzní a filmové večery, výpravy za klidem přírody nebo akce, jejichž
úkolem je prověřit a co nejvíce vyčerpat naše fyzické síly. Nakonec to jsou drobné akce, které
vznikají spontánně na nějaký aktuální podnět a nejsou příliš dopředu plánované.
S rostoucím věkem přibývá našim členům, ať už
ve škole (většina jsou již vysokoškoláci!) či osobním
životě spousty povinností. Častější jsou proto
drobnější akce, časově méně náročné. Přesto se čas
od času zadaří i něco většího, zde vytkneme několik
nejzdařilejších z letošního roku.
V půlce července jsme se vydali na expedici a
to do západních Tater (Roháčů). Abychom si
zpříjemnili a ozvláštnili cestu do hor, rozdělili jsme
se do dvojic a po vlastní ose – pěšky, stopem, vlakem
– jsme se přibližovali ke smluvenému místu a cestou
plnili různé úkoly. Ty byly kulturního nebo
sportovního rázu až po peprné kousky typu „vyfoť
cestou deset nejhezčích slečen, které potkáš“ nebo
„postav vor a s jeho pomocí překonej řeku Moravu“.
Dvojice se nakonec sešly v Liptovském
Mikuláši a dále pokračovaly pospolu. Jako rozcvičku
jsme zdolali Krivaň a Rysy, v Roháčích potom Baníkov, Špičák, Sivý vrch, Tri Kopy a Plačlivé.
Při našem putování nás převážně doprovázelo
krásné počasí, avšak dešti jsme se také nevyhnuli.
Na konci jsme se jednohlasně shodli, že letošní
expedice byla jedna z nejlepších, které jsme dosud
uspořádali a že naše cíle budou příště mířit ještě
dál a výš.
Na sklonku roku jsme se jako několik let
předtím vydali do naší metropole na Mikulášský
víkend. 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, skautský
taneční večer a promítání vítězných filmů z pátečního Polibku. Letos byly všechny tyto akce
svázány tématem „Vztahy“.
Dále jsme uspořádali dva večerní sedánky v klubovně. První večer jsme si formou diskuze
pohovořili na téma, které nás již delší dobu tížilo a ujasnili si naše plány s oddílem a jeho
směřování. Druhý večer jsme věnovali alternativní filmové zábavě, promítali jsme kontroverzní
filmy, které nás mohly něčím obohatit a rozšířit naše obzory.
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Naši velkou pýchou se stala účast na
Skautském florbalovém turnaji, který se konal
v Malých Svatoňovicích těsně před Vánocemi. Na
turnaji jsme byli po několikáté, v roce 2007 jsme
skončili na krásném třetím místě a letos po velmi
vyrovnaných bojích a spoustě námahy jsme
vybojovali dokonce místo druhé. Před nás se
dostali pouze skauti z Hradce Králové. Doufáme,
že za rok se budeme moci pyšnit pohárem za místo
první.
Máme už leccos za sebou a není pro nás
problém vyrazit na pochod do hor či do lesa
uprostřed noci. Noční putování má pro nás velký
půvab a tak jsme si jednou kolem osmé hodiny večerní vyšli na nejvyšší vrchol Beskyd - Lysou
horu. Stoupali jsme celou noc, abychom na vrcholu mohli přivítat východ slunce.
Nový impuls zaznamenala činnost našeho
Roverského kmene. Poměrně úzký kruh nejvíce
činných členů od letošních prázdnin otevřel svou
činnost pro celý zbytek oddílu a pro další rovery a
roverky z jiných oddílů a v koordinaci s jejich
vedením připravil plán šesti akcí, které budou o
prázdninách 2009 zakončeny týdenním roverským
táborem. Do konce letošního roku jsme
z plánovaných šesti akcí zrealizovali dvě:
O víkendu při příležitosti krajských voleb jsme
svedli volební klání dvou fiktivních politických
stran, v noci soupeřili s časem při záchranné
kooperativní hře v neposlední řadě si užili trochu recese na Lanškrounském náměstí.
Jednoho pátečního prosincového večera jsme
se sešli při slavnostní příležitosti druhého ročníku
akce Bonton večírek – letos jsme kromě osvěty
ohledně pravidel etikety uspořádali svatbu včetně
svatební hostiny, soutěže ve standardních tancích a
závěrečné afterparty v duchu 60.let (více na
http://www.vsmt.cz/jessie/Articles/91.aspx).
Vedení roverů bývá dosti náročné a v rámci
činnosti Junáka je to 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; v současnosti má téměř padesát členek. Je to dívčí oddíl složený ze tří družin ve
skautském věku: Lvic, Berušek a Antilop a dvou družin světlušek: Ještěrek a Lasiček.
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, Lvic i Berušek 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 pouze při akcích střediska a na táboře, jinak družiny mají svůj program.
Lenka Greplová
vůdkyně oddílu

Lvi ce
Rok 2008 byl pro družinu Lvic zlomový. Od začátku školního roku 2008/09 se už nescházejí
jako „děti“, ale jako členové roverského kmene. Z výběru bohatého programu Lvic je jasně patrné,
že se již přeorientovávají do role roverů, jejichž stěžejní náplní je pomáhat středisku i veřejnosti.
Nový rok jsme tradičně zahájily na bowlingu. Na konci února jsme se zúčastnily pravidelné
střediskové akce „O zlatou kulku Oldy Šetrného,“ kde jsme obsadily 1. místo v kategorii skautek a
připravily jsme doprovodný program pro ostatní účastníky. V březnu se konala akce „Rájem a
peklem“, při níž jsme se spolu s Orlíky vydaly putovat noční přírodou v okolí města. Na počátku
dubna jsme nechyběly u slavnostního otevření Alchymistické dílny Mistra Bonaciny. Vrcholem
skautského roku bývá tábor. My měly letos tábory dva. Během toho prvního jsme naposled jako děti
strávily úžasných 14 dnů spolu se skauty z II. a skautkami ze IV. oddílu. Hned den po skončení tzv.
„velkého tábora“ nás čekal tábor světlušek. Na týdenním táboře jsme se staraly o nejmladší členy
oddílu a současně střediska, tedy o Lasičky a Ještěrky.
První pololetí nového školního roku se neslo již spíše v duchu roverských akcí, například
v listopadu jsme se potkaly na Jantarové komnatě, i tentokrát jsme pomáhaly jako součást
organizačního týmu. Těsně před Vánoci se konala další roverská akce s názvem „Bonton večírek,“
jehož tématem byla svatba.
Pavlína Mišáková

B erušky
Předposlední beruščí rok tvořily
samozřejmě tradiční schůzky (ale i
netradiční, kdy si holky samy ve dvojicích
zkusily, jaké to je připravit program pro
ostatní, vést celou schůzku a zastoupit tak
své rádkyně). Také si mj. navrhly svá
vlastní družinová trička.
Letos poprvé Berušky nejely na
klasický tábor, ale vybraly si raději
týdenní „puťák“. Zvítězily Krkonoše,
jelikož, jak jsme zjistily, většina z nás
ještě nikdy nebyla na naší nejvyšší hoře.
Ubytovány jsme byly v příjemné chatičce
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ve Velké Úpě a odtud pořádaly celodenní túry.
Protože se holkám v Krkonoších vážně líbilo, zvolily si tuto lokalitu i pro strávení
podzimních prázdnin. Ubytovány jsme byly zdarma v horském hotelu v Peci pod Sněžkou, kde jsme
pomáhaly s úklidem (úklid pokojů, mytí oken…) a celkovou přípravou na zimní sezónu.
K největším zážitkům podzimní výpravy patřila horská túra po černohorských rašeliništích a
bezpochyby i setkání s Ondřejem Slaninou z kulinářského pořadu Kluci v akci! Uvařil nám večeři a
některé z nás mu dokonce při přípravě asistovaly.
Kateřina Kaderková

Antil opy
V roce 2008 se počet Antilop snížil na 5 stálých členek, z nichž další dvě letos složily
skautský slib. Všechny postupně pracují na 2. stupni skautské zdatnosti a jeho jednotlivé body tvoří
základní osnovu schůzek. V letošním roce jsme dosáhly naší již dvousté schůzky, kterou jsme
oslavily na bowlingu. Pro některé to byl jejich první pokus a musím uznat, že dosti úspěšný. Také
jsme navštívily společně s družinou Lvic Městské muzeum v Moravské Třebové. A kromě toho
jsme se vydaly i bruslit na zimní stadion.
Eva Hlaváčová

Lasičky a Ještěrky
Družinky Lasičky a Ještěrky v září
oslavily své první narozeniny. Obě tvoří
deset světlušek. Část akcí podnikáme
společně, například na jaře jsme se kromě
několika střediskových akcí vypravily
poznat naší základnu Kvíčalku, na které
jsme se na celý víkend proměnily
v „trosečníky" a také na půldenní akci na
Křížovém vrchu, kterou jsme prožily
společně se Sněhurkou a 7 trpaslíky.
V létě následoval náš první, velmi
povedený, tábor na Kvíčalce, jehož CTH
se nesla opět v duchu oblíbených
pohádek a celotáborové hry „Čtyři klíče
k princezně“. Svými silami jsme vynesly
na Pastvisko své kameny při veřejné akci
města: Položení základního kamene pro novou třebovskou rozhlednu. Na konci listopadu jsme
zorganizovaly i jednu velmi netradiční schůzku na radnici, kterou nás provedl samotný pan starosta
Josef Ošťádal. Podílely se na vytvoření předvánoční atmosféry při rozdávání Betlémského světla,
kde jsme zazpívaly koledu a rozdávaly účastníkům i vlastnoručně nazdobené perníčky a skautské
kalendáříky.
Lasičky navíc v průběhu podzimu podnikly jednodenní výpravu přes Pastvisko a Peklo, na níž
putovaly společně se Shrekem v rámci celoroční hry, Ještěrky taktéž zkoumaly blízké okolí města, a
to na vycházce spojené se stopováním. Obě družiny se připravují na složení nováčkovské zkoušky.
Pavlína Navrátilová a Adéla Skoupá
Elektronické fotoalbum oddílu: http://jamamby.rajce.idnes.cz/
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VI. oddíl
Máme 2 družiny. Mladší členky jsou
družina Plejády, družina starších jsou Myšky.
Tento školní rok přibyly 4 členky do družiny
Plejád a 2 členky do družiny Myšek. Od roku
2009 začnou družiny pracovat podle nových
stezek (nový vzdělávací program pro skautky).
Děvčata se snažíme nejen něco naučit
teoreticky, ale připravit je též pro praktický
život. Nejlépe se to daří na letních táborech,
které jsou vyvrcholením celoroční činnosti, kde
praktické znalosti získávaly v naší táborové
školičce. Byla to práce se sekerou, pilou,
nožem,
rozdělávání
ohně,
zdravověda,
poznávání rostlin, balení batohů, práce
s mapou, orientace, vaření aj.
Tábory míváme na různých tábořištích,
aby jim zážitky nesplývaly. Letošní byl na naší
mateřské základně Kvíčalka. Tu navštěvujeme
po celý rok. V zimě jsou to zimní radovánky a
vánoční nadílka, v teplých měsících hlavně hry
venku a také brigády.
Jezdíme též na chatu do Rozstání, kterou
nám ochotně zapůjčují Novotní – rodiče mé
zástupkyně Galiny a za to jim velké dík. 2x
ročně jezdíme do České Třebové do bazénu, kde
se všichni pěkně vydovádí.
V oddíle se snažíme vštěpovat děvčatům
i ekologické znalosti a chování, každý rok se
zúčastňujeme jarního úklidu ke Dni země.
V letošním roce se družina Plejády
zúčastnila okresního a následně krajského kola
závodu pro světlušky a vlčata.
V našem
oddíle
už
se
stalo
samozřejmostí, že si 2x ročně smluvím schůzku
s rodiči, což se mi velmi osvědčilo. Rodiče se
dozví více o naší celoroční činnosti a
podrobnosti k táborům a já zase poznám lépe
rodinné zázemí mých svěřenkyň.
Eva Vedmochová
vůdkyně oddílu
Kontakt: Eva Vedmochová, Lidická 5, Mor.Třebová tel.: 731 527 056, 461 31 6778
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142. klub oldskautů
Oddíl oldskautů (dospělých skautů) sdružuje osm
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 pro veřejnost (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. Letos se tábor konal od
2. do 9. srpna s celotáborovou hrou na motivy Ferdy
Mravence. Více podrobností o táboře rodičů s dětmi lze
Stanoviště střelba na Cestě na SZ
nalézt na webových stránkách tábora nebo také např.
v Moravskotřebovském zpravodaji č. 9/2008, str. 10. Mnohaletou vedoucí tábora je Bc. Eva
Kubínová.
Ing. Pavel Navrátil
vedoucí oddílu

Ranní nástup se vztyčováním vlajky
Webové stránky:
tábor pro rodiče s dětmi: www.taborprorodicesdetmi.wz.cz
akce Cesta na severozápad: www.cnsz.wz.cz
Kmen dospělých skautů a skautek ČR:
www.skaut.cz/kmendospelych
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Rozhovor s broukem Pytlíkem

Zp ráva o registraci









Středisko má 145 členů, tedy o 13 víc než vloni, a za posledních pět let nejvíce. (2004: 122
členů, 2005: 132 členů, 2006:142 členů, 2007: 132 členů)
Ve středisku je 110 dětí (tj. osob mladších 18 let) a 35 dospělých. To znamená, že máme o 14
dětí (tedy dvě družiny) více než vloni. Počet dospělých se naopak o jednoho snížil. Z těchto 35
činovníků je 27 registrovaných u oddílů, tedy pracují s dětmi.
Středisko je tvořeno šesti oddíly: dvěma chlapeckými, dvěma dívčími, oddílem roverů a
oddílem oldskautů.
Žen je ve středisku 74, z toho je 58 dětí a 16 dospělých, mužů 71. Toto číslo tvoří 52 dětí a 19
dospělých. Obě pohlaví jsou tedy zastoupena rovnoměrně. Výrazně přibylo žen, vloni jich
středisko mělo 62, zatímco počet mužů je prakticky nezměněn již několik let.
Dívčí kmen tvoří: 19 světlušek, 34 skautek, 5 rangers, 16 činovnic. Ve srovnání s rokem 2007
přibylo 5 světlušek, 8 skautek, zbylá čísla jsou téměř shodná s loňskými.
Chlapecký kmen má v jednotlivých kategoriích toto zastoupení: 23 vlčat, 14 skautů, 23 roverů,
12 činovníků. V tomto případě jsou obě mladší chlapecké kategorie takřka beze změny (vloni
21 vlčat, 13 skautů), poměrně výrazně vzrostl počet roverů: od loňska o šest, oproti roku 2006
dokonce o 18.
Složení oddílů
I. oddíl Bílá stopa:
II. oddíl:
III. oddíl Patoca:
IV. oddíl Jamamby:
VI. oddíl:
Oldskauti:

26 členů. 23 dětí (23 vlčat), 3 dospělí.
24 členů. 21 dětí (14 skautů, 7 roverů), 3 dospělí.
17 členů. 8 dětí (8 roverů), 9 dospělých.
48 členů. 40 dětí (17 světlušek, 21 skautek, 2 rangers), 8 dospělých.
22 členů. 18 dětí (2 světlušky, 13 skautek, 3 rangers), 4 dospělí.
8 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 35 dospělých osob má 23 členů složenou vůdcovskou zkoušku, vůdci tedy tvoří 69 %
dospělých členů střediska. Nedílnou součástí vůdcovské zkoušky je zdravotnický kurz v délce
48 hodin zakončený samostatnou zkouškou. Vůdcovskou zkoušku mají všichni vůdci oddílů,
minimálně čekatelskou zkoušku všichni zástupci vůdců oddílů. Na rozdíl tedy např. od
střediska Svitavy nemá Moravská Třebová žádnou potíž s kvalifikací svých činovníků.
Čekatelskou zkoušku, předstupeň vůdcovské zkoušky, má 32 osob ze všech 53 členů střediska
starších patnácti let, to je 60%.
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 šest vedoucích.
Pokud jde o vzdělání neskautské: vysokoškolsky vzdělaných dospělých má středisko M.
Třebová deset a současně 14 lidí stále studuje, je tedy předpoklad, že se dosažené vzdělání,
jakož i počet vzdělaných bude i nadále zvyšovat.
Lenka Greplová

Poznámka: Tato zpráva vychází z údajů posbíraných v rámci registrace v únoru 2008, v současné době se údaje mohou lišit.
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Zp ráva 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 2008 zaměřena na
výchovnou činnost, zabezpečování základny Kvíčalka a provoz skautského domu na ulici Horní 34.
Neprobíhaly žádné investiční akce.
V rámci doplňkové činnosti v roce 2008 získal Junák – středisko Moravská Třebová z
pronájmu svého majetku (klubovna a základna) a jedné brigády výnosy (doplňková činnost) ve výši
12 040 Kč.

Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
Stavby

2007
310

2008
310

Pozemky

5

5

Drobný dl.
majetek
Oprávky

134

134

- 134

- 134

Hotovost

22

70

BU
Pohledávky
Provozní
zálohy
CELKEM

281
0
11

246
0
0

629

631

Pasiva
Základní
jmění
Nerozdělený
HV
Závazky

2007
521

2008
531

56

94

3

3

11
Ostatní
pasiva
HV ve
38
schvalovacím
řízení

629

0
3

631
Jan Stejskal
účetní střediska
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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, Centrum volného času, 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.
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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

Mgr. 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

Bc. 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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Střípky z činnosti skautského střediska M.T řebová

Nástup na akci Sraz Kvíčaláků

Skautky z VI. oddílu na brigádě

Holli a Terezka na Oldovi Šetrném

Olympiáda 2008: Zástupci všech kontinentů

Výchovná hra Záchranka: autonehoda

Rozcvička na táboře pro rodiče s dětmi
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Vítězové střelecké soutěže v kategorii vlčat

II. ročník roverskéjo večere etikety: Svatba

Tábor VI. oddílu: Rodeo

Položení základního kamene rozhledny
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