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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 šesti zemích na celém světa skauting neexistuje, jsou jimi 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.

Skauting v Moravské Třebové
Nejenže je středisko Moravská Třebová již po tři roky největším skautským střediskem
okresu Svitavy, ale navíc jeho členská základna mírně vzrůstá; v současnosti má 148 členů. Ve
městě, kde je zhruba 11 000 obyvatel, tak připadá na každých 74 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.

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 (tj.
mladšími vedoucími) družin, nebo se z nich mohou za určitých okolností stát roveři (roverky neboli
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.
3

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.

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 dvanáctikilometrového výletu s 16 kontrolami zabezpečenými celkem 32
pořadateli

z řad

našeho

střediska

zúčastnilo 82 cyklistů, čímž byl o
sedm

účastníků

překonán

loňský

rekord, a je evidentní, že Cesta na
severozápad
nejúspěšnější

je
skautskou

dlouhodobě
akcí

ve

městě.

Operace PVC
aneb Poctivě Vyčištěné Cesty
je název akce, kterou jsme letos už
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počtvrté uspořádali ke Dni Země. Kromě obvyklých tras Peklem, přes sjezdovku a podél cesty na
Srnčí, jsme si znovu přibrali také Křížový vrch. Pětačtyřicet účastníků akce sbíralo a třídilo odpadky
nalezené podél cest; naplnil se minimálně tucet 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 v podobě účastnického
listu od Paní lesa Lesany, kterou letos přinesla na ramenou
čtveřice lesních skřítků.
Povedenou a hlavně přírodě užitečnou akci
bohužel

letos

kromě

moravskotřebovských

junáků

navštívil jen trojlístek občanů města.

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 podvanácté. A že je o něj
velký zájem, o tom svědčí dobrá stovka lidí, kteří si pro něj v neděli 20. prosince přišli. A to i
navzdory krutým mrazům, jenž sahaly až k dvaceti stupňům pod nulou a částečně tak hatily
připravený program, např. koledy zpívajícím světluškám rozladily kytaru.
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.
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Tábor rodičů s dětmi
Pro skautskou i neskautskou veřejnost
oddíl oldskautů pořádá každý rok osmidenní
tábor pro rodiče s dětmi. Tradičně na přelomu
července a srpna se na střediskové základně
Kvíčalka se letos konal již devátý ročník tohoto
tábora. Program je samozřejmě přizpůsoben
věku dětí, přesto má s klasickými skautskými
tábory mnoho společného, například režim dne,
bobříky, táboráky, celotáborovou hru.

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, kde naše nejstarší skautky pomáhaly při
velkém lampiónovém průvodu.
Pomáhali jsme také uskutečnit dvě dobročinné
sbírky: v lednu se světlušky a vlčata se proměnili ve Tři
krále, v červnu se pak roveři rozhodli v rámce celostátní
sbírky Kapka umývat na benzínových stanicích okna a
získané peníze tak předat Nadaci transplantace kostní dřeně.
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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 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.

Úsvit mrtvých
Je již pátá 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
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Atlantidy, následovala GAYA 2.0.5.5. a Tajemství jantarové komnaty a od roku 2009 se na dva až
tři ročníky ujímá vlády právě Úsvit mrtvých inspirovaný upíří tématikou
Hra je určena pro všechny věkové kategorie, tedy světlušky, vlčata, skautky a skauty, i pár
roverů zde najde uplatnění a sjíždí se na ni skauti nejen ze svitavského okresu.

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 květnu a červnu vždy věnujeme každou sobotu brigádám na střediskové základně
Kvíčalka.
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I. oddíl Bílá stopa
Tento rok jsme opět otevřeli pravidelnými schůzkami každé úterý v naší klubovně. Činnost
na schůzkách jsme se snažili dělat pestrou, jak je našim zvykem. Hráli jsme hry jak starší osvědčené,
tak i nové neotřelé. Do programu patřilo i vzdělávání v oboru tábornictví, uzlování, čtení map,
vaření a další.
Letošní březnový víkendový pobyt na Kvíčalce, nám zpestřilo vytahování zapadlého vozidla,
co nám vezlo věci, z rozbahněné cesty. A i když bylo chladněji a párkrát zapršelo, nám to nevadilo
a celý víkend jsme si pěkně užili.
Ke Dni země pořádalo naše středisko pro město akci Perfektně Vyčištěné Cesty. Náš oddíl
si vybral nelehký úkol – vyčistit od odpadků Křížový Vrch. Pustili jsme se do toho s vervou a asi za
půldruhou hodinku jsme měli naplněno asi deset pytlů všeho možného. Pak jsme již po vyčištěné
cestě šli do Pekla za zbytkem účastníků.
V červnu jsme pokračovali v brigádách na tábořišti a též se hodně členů oddílu projelo na
kole na naší akci pro veřejnost „Cesta na severozápad“. O posledním víkendu jsme si postavili na
Kvíčalce nové montované stany. Celé tábořiště již získalo krásný letní vzhled. Vše bylo připraveno
k nástupu, ale ještě jsme museli pár dní vydržet. Ovšem netrvalo dlouho a poslední den v červnu
jsme konečně zahájili letošní táborovou sezonu.
Celý tábor se nesl v pirátském duchu. Vždyť celotáborová hra nesla název „Ostrov
pokladů“. O prvenství ve hře bojovalo 18 vlčat ve třech družinách. Ale nešlo jen o pirátskou hru, ale
i o naučení se odvaze, pracovitosti a samostatnosti. Stále pevně věříme, že klukům takovýto tábor dá
mnohé do dalšího života. Až na pár deštivých a chladných dní nám počasí přálo a i když byli
účastníci z velké části nováčci, všichni zvládli tábor bez problémů.

V září jsme zahájili již patnáctou sezonu činnosti oddílu Bílá Stopa. Opět jsme zorganizovali
nábor ve školách i letos byl plně v režii mladých rádců a vedoucích a společně s děvčaty proběhl jak
do našeho oddílu, tak i do dívčích družin. Vždy byl nábor ve školách úspěšný, ale v letošním roce
nás přísun nových kluků doslova zavalil. Museli jsme operativně sloučit dvě družiny nejstarších
kluků a založit dvě družiny nováčků. Ze starších kluků vznikla Hnědá šestka pod vedením Indiho a
Kuby. Novou Šedou šestku vede Libor s Hafanem. Modrá šestka je vedena Vášou a Kuldou a u
Červené zůstal Tom.
V polovině září jsme vyjeli společně se skautským oddílem na pevnosti v okolí Králík.
Nocovali jsme po „širákem“ v blízkosti tvrze Bouda, kterou jsme si ráno důkladně prohlédli a pak
jsme se po linii opevnění doputovali do Mladkova k vlaku.
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V říjnu proběhl obřad Přešátkování a Hnědou šestku opustila dvě nejstarší vlčata a přešla do
skautského oddílu do družiny Ostřížů. Také 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.
Plánovaná noc ve stanech se z důvodu velkého chladu nekonala, ale stany na hřišti hrdě stály. Druhý
den bylo počasí ještě horší – začalo pršet. Okolo poledne za námi přišli nováčci, kteří po prohlédnutí
Kvíčalky a opečení párků odešli na vlak do Trnávky a odtud odjeli ze své první výpravy domů.
Zbytek oddílu si v pohodě užil zbytek víkendu na Kvíčalce.
V listopadu jsme se s nejstarší šestkou zapojili do hry Úsvit mrtvých. Tuto hru ve večerních
ulicích města připravili pro skauty a vlčata nejstarší třebovští skauti. Sice jsme letos nezvítězili, ale
výborně jsme si zahráli v tajemných večerních ulicích našeho města.
V předvánočním čase jsme si na poslední schůzce udělali vánoční besídku – přišlo 25 kluků.
Před vánocemi vyrazili nejstarší vlci na výpravu za jmelím. Letos jsme se vydali pěšky na Spálený
vrch a cestou domů jsme se zastavili na Kvíčalce.
Také již tradičně jsme pomohli linhartické škole s rozdáváním betlémského světla a též jsme se
zúčastnili rozdávání betlémského světla ve Třebové.
V letošním roce nám z oddílu odešli pouze dva členové, ale přišlo velké množství nováčků.
U Červené šestky zůstali jako rádcové Tom a Kuba z Vlků. Ve vedení zůstal vůdce oddílu Aladin a
zástupci Váša a Kebule.
Novou Hnědou šestku, která vznikla sloučením starších členů oddílu, vede Indy s Kubou a
má 11členů. Šedá šestka má rádce Libora s Hafanem a má 12 členů, v Modré šestce rádcuje Kulda a
má 7 členů. Červenou šestku nováčků vede Aladin spolu s Tomem a nyní má stav 11 členů. Účast
na schůzkách je nadprůměrná a i na akcích oddílu bývá členů dost.

Celý oddíl má 41 dětí a 9 lidí ve vedení. Tento počet je pro nás velkou výzvou. Ne vždy se
nám podaří toto množství zvládnout bez problémů, ale snažíme se chyby odstraňovat. Pestrým
programem se snažíme kluky zaujmout a něco přiučit.
Příští rok čeká rádce a mladé vedoucí účast na zdravotním kurzu a na dalších vzdělávacích
akcích a kurzech. Všechny šestky pak čeká příprava na účast v závodě „ O totem náčelníka“.
Pokusíme se uspět a vítězstvím v okresním kole si udržet putovní trofej – vyřezávaný totem.
Vladislav Holešovský - Aladin
vůdce oddílu
Webové stránky oddílu: http://bilastopa.wz.cz/
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II. oddíl
Rok 2009 byl pro 2.oddíl oddíl ve znamení renovace struktury programu a metodiky
výchovy členů. Prvním aspektem v tomto směru byla koedukace, tedy vytvoření společného
programu s 6.dívčím oddílem z Olomouce. Naše
oddíly společně strávily čtrnáct dnů v červenci
letošního roku táborem ve vojenském prostoru.
Byla to jistě zajímavá zkušenost, hlavně proto, že
zdejší krajina je téměř nedotčená lidskou
činností. Kromě tábora jsme společně
zorganizovali další setkání na podzim, a to u nás
v Mor. Třebové.
Dalším novým výchovným prvkem byla snaha
o cestování za hranice zdejšího regionu. V srpnu
to byla například šestidenní plavba po řece
Sázavě, kde se účastníci seznámili se základy
Raftingu. Na podzim pak byl pořádán výlet skrz CHKO Český Ráj, tedy nejstarší chráněná přírodní
oblast ČR a Geopark organizace UNESCO. Zde se oddíl seznámil se „Zlatou stezkou“ Českého ráje,
kde je například vysoká koncentrace skalních měst, dále pak historických zámků a dalších
přírodních zajímavostí. Kromě poznávání přírodního dědictví republiky se zde zúčastnění například
seznámili i s urbanistickými pamětihodnostmi historických
měst: Jičína a Turnova.
V zimním období pak následovalo putování Orlickými
horami, kde si hoši vyzkoušeli mj. zimní taboření a důraz zde
byl kladen na rozvíjení samostatnosti každého z nich.
Vedení oddílu tento rok také zavedlo novinky v oblasti
multimedií a komunikace. Řadí se sem třeba nové internetové
stránky s programem činnosti oddílu na půl roku dopředu,
fotogaleriemi dokumentující oddílové akce. Začali jsme se
také aktivněji věnovat komunikaci s rodiči členů, v podobě
informačních bulletinů vydávaných s informacemi o
výpravách na několik měsíců dopředu.
Část starší členské základny byla v uplynulém roce
kvalifikována na čekatelských a vůdcovských lesních
kurzech.
V minulém školním roce se nám také povedlo rozšíření
řad členů díky náboru z tříd základních škol, který přinesl
kladný výsledek.
Jedním z výsledků naší výchovy v tomto roce je již druhá generace několika starších hochů, kteří
již sami vedou menší skupiny mladších skautů. Všichni členové oddílu se tento rok v krojích
účastnili roznášení Betlémského světla do domácností.
Na příští rok například rezervujeme den v lanovém centru Olomouc, nebo znovu plánujeme
koedukovaný tábor, či cyklovýlety.
Martin Poborský
zástupce vůdce oddílu
Webové stránky oddílu: http://www.druhy-oddil.ic.cz
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III. oddíl Patoca
V roce 2009 čítal třetí oddíl celkem 15 aktivních členů a dva hostující. Jelikož už všichni
překročili věkovou hranici 18-ti let, tvoří vedení v podstatě všichni členové. Na oddílové rady má
přístup každý člen a všechny hlasy mají stejnou váhu. Do tvorby programu se snažíme zapojit
všechny. Průměrný věk všech členů se pohybuje kolem 21 let, což je dokladem toho, že i čerstvě
dospělí lidé mají stále zájem o skauting a dokáží si v něm najít něco, co je naplňuje.
V činnosti oddílu během roku
najdeme řadu různorodých akcí,
jako jsou třeba skautské sportovní
turnaje
(florbal,
volejbal),
vzdělávací a filmové večery,
výpomoc
středisku,
brigády,
slavnostní obřady, výpravy za
klidem přírody nebo různé akce
s úkolem vyčerpat naše fyzické síly
a nakonec akce drobného typu,
které vznikají spontánně na podnět
řadových členů a nejsou příliš
dopředu plánované.
S rostoucím věkem přibývá
našim členům, ať už ve škole či
osobním životě, mnoho povinností. Častější jsou proto drobnější akce, časově méně náročné. Přesto
jsme schopni si připravit výpravu většího rázu, zde vytkneme několik nejzdařilejších z letošního
roku.
Na konci února jsme se vydali na střediskovou základnu na Kvíčalku. Na programu bylo mimo
stolních her, sportovních hrátek ve sněhu a společného zamyšlení nad oddílovou činností také
saunování, abychom prohřáli naše stařecké kosti. Vše šlo podle plánu, sněhu jsme si užili až dost,
budoucnost oddílu jsme probrali do hloubky, ani deskovky nechyběly. Jen ze saunování se nakonec
vyklubalo čištění a desinfekce celé sauny po několikaměsíčních pravidelných návštěvách kuny a my
zakusili hořkého krajíce nepopulárních uklízecích prací. Motivace k dalšímu studiu byla hned na
světě.
Další výpravou, která se už v našem oddíle počítá za tradiční a na kterou se vždy těšíme, byla
návštěva Jeseníků v nehostinném zimním období, tentokrát v průběhu března. Naše výbava na tuto
akci se rok od roku zlepšuje a tak na sebe můžeme klást čím dál větší nároky. Letos jsme vyrazili se
sněžnicemi a díky nim jsme mohli naši zimní expedici začít už na Červenohorském sedle a s malou
pauzičkou na Pradědu dojít přes Ovčárnu až do Malé Morávky. Celkem 25 km v místy dost
hlubokém sněhu a se zátěží na zádech, na zimní výpravu v horách dost slušný výkon. Tato výprava
patří k našim drsnějším zocelujícím akcím. Na expedici v Jeseníkách lze zažit mráz, silný vítr, sníh,
únavu, dobrodružství a všechny tyto zážitky náš kolektiv stmelují.
Další akce, kterou občas zařazujeme do programu, má zažitý název Svítání. Je to výprava, na
kterou se vyráží pozdě v noci a putuje se celou noc na vybraný významný horský vrchol za účelem
přivítání východu slunce. Letos jsme si jako cíl vybrali Kralický Sněžník - horu, se kterou nemáme
moc dobré zkušenosti, zatím pokaždé nás přivítala velmi chladně a netečně. Ani letos tomu nebylo
jinak. Na vrcholu nás čekal jen studený déšť, silný vítr a ani jediný sluneční paprsek. I přesto jsme
považovali akci za vydařenou, protože Patoca opět prokázala schopnost orientace v terénu v noci,
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kdy každá cesta vypadá stejně a ani jedna se nezdá vést k cíli. A samozřejmě by se nemohla vydařit
bez účasti skvělých přátel.
Za záležitost osobní cti považujeme naši pravidelnou účast na Skautském florbalovém turnaji
v Malých Svatoňovicích, konajícím se každý rok těsně před Vánocemi. Oproti třetímu místu v roce
2007 a loňskému skvělému druhému místu nám letos bohužel chyběla trocha štěstí a kvůli jedinému
na nájezdy prohranému zápasu na nešťastném místě v pavoukovi utkání jsme se umístili až na páté
příčce. Tento neúspěch nás sice mrzel, ale dal nám silnou motivaci pro další ročník, kde budeme
bojovat o pozici nejvyšší.
V průběhu roku nezahálíme ani s pomocí našemu středisku. Kvůli studijnímu vytížení během
roku nemáme příliš čas na pravidelné brigády, proto jsme těsně před začátkem letních táborů
uspořádali velkou víkendovou pracovní misi, při níž jsme stihli zpracovat všechno dřevo na
táboráky, opravit zábradlí na hřišti, vykopat stružky, posekat trávu, vykopat díru na kadibudku
a málem ještě zachraňovali tábořiště před bleskovou povodní.
Ani co se týče skautského vzdělání jsme nezaháleli. Navzájem jsme se vyhecovali, přihlásili se
na lesní kurzy a 5 dalších členů z oddílu úspěšně složilo vůdcovskou zkoušku. Kurzy nám dodaly
motivaci i know-how pro řízení oddílu, což je vidět už nyní na našich oddílových radách, které opět
dostaly pevný řád a častější
frekvenci.
V průběhu roku jsme se
zúčastnili i dvou celostátních
roverských akcí, spolu s rovery
z ostatních
oddílů
letního
roverského tábora KROK 2009
a uspořádali pro ostatní několik
dalších akcí. Jednou z nich je
pravidelná podzimní bojovka
ve večerních ulicích města, která
se letos konala už po dvanácté! O
ostatních roverských najdete více
ve zprávě o činnosti roverského
kmene.
Skautský rok jsme završili
slavnostní večeři v Třebovské
restauraci, nultým ročníkem akce
nazvané „Suit up“. Byla to příležitost shrnout naši činnost za proběhlý rok, naplánovat několik
dalších akcí a poděkovat všem, kteří se oddílu věnovali s největším nasazením, například Jumpovi
za práci na nových webových stránkách oddílu. Večeru nechyběla hojná účast a výborná nálada.
Skautský oddíl PATOCA oslavil letos deset let od svého založení Petrem Švandou – Xandou.
V pozici vůdce oddílu působil 4 roky, věnoval mu mnoho sil a myšlenek, které oddíl udržely až do
dnešních dnů, za to si zaslouží velký dík. Po delší době po jeho odchodu se oddílu ujal Luděk
Strouhal - Luďa, který svoji funkci plnil znamenitě až do Štědrého dne 2009, kdy štafetu vedení
oddílu předal Jaroslavu Matuškovi -Sikymu. Směrování oddílu se tak dostalo do rukou „dětem“
z dob založení oddílu, kruh se uzavřel a doufejme, že oddíl bude v dalších letech ještě více
prosperovat a jeho činnost bude plná nových neotřelých nápadů.
Jaroslav Matuška – Siky
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 dvou družin ve
skautském věku: Berušek a Antilop a tří družin světlušek: Lasiček, Ještěrek a nejnověji také
Stonožek. Nejstarší družiny Amazonek a Lvic jsou aktivními rangers a ty z nich, které nemají
vlastní družinu světlušek, spoluvytváří roverský program.
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, tři dvojice
rádkyň již začaly pracovat se světluškami, a v příštím roce plánujeme generační obměnu ukončit
náborem další družiny malých holčiček. 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

Berušky

Tento školní rok byl pro družinu Berušek opravdu výjimečný. Byl totiž rokem závěrečným, a
tak nás čekalo všechno naposledy – vánoční schůzka, poslední Kvíčalka... Tou pomyslnou tečkou
však byl prázdninový puťák po jižních Čechách. Tentokrát jsme se zaměřily především na kulturní
památky (Český Krumlov, zámek Hluboká, observatoř na Kleti, zřícenina Dívčí Kámen...), ovšem
nevynechaly jsme ani přírodní zajímavosti a na závěr nás čekalo i promítání 3D kina. Družina
Berušek sice oficiálně touto akcí po devíti letech ukončila svoji činnost, ovšem neoficiálně žije stále
a dvě Berušky pokračují ve skautské činnosti v nově vzniklé družince.
Mgr. Kateřina Kaderková

Antilopy

Antilopy mají v letošním roce 6 členek. Již tradičně si uspořádaly filmový dýchánek na
skautském Baráku. Kromě toho letos poprvé vyrazily na výpravu s krosnou na zádech. Během tří
dnů zvládly trasu z Hoštejna, přes Štíty a Krasíkov zpět do Moravské Třebové. Po cestě navštívily
areál akrobatického lyžování Aleše Valenty ve Štítech, rozhlednu na Lázku a několik tábořišť
v údolí Drozdovské pily. Jsou rády, že si mohly konečně vyzkoušet, jaké je hledat místo na
přespání, postavit, stan, vařit v polních podmínkách a ráno se sbalit, hodit batoh na záda a šlapat dál.
Po Novém roce jim zbývá jim poslední půlrok jako družina skautek, tak doufejme, že bude ten
nejlepší a takových akcí si užijí ještě mnoho.
Bc. Eva Hlaváčová

Lasičky

Lasičky hrály celoroční hru na téma filmového Shreka. Jejich pouť za záchranou Fiony však
nebyla jednoduchá. Cesta plná překážek a nesnází, která je zavedla např. i na hrad Cimburk, naštěstí
ve finále dopadla dobře a na červnové Kvíčalce mohly společně s Shrekem a Fionou oslavit jejich
svatbu. Školní rok začaly poněkud netradičně sportovní schůzkou na hřišti 2. ZŠ, na které si
vyzkoušely míčové hry všeho druhu a ověřily svou fyzičku, tolik potřebnou do celorepublikové hry
Korzárská flotila, do které se od začátku školního roku zapojily. Povedené byly také podzimní
výlety do olomoucké zoo, brněnského planetária a zábavního centra Bongo. Mimo to se samozřejmě
zapojují do všech akcí pořádaných střediskem (spolu s rodiči již tradičně jezdí na Cestu na SZ a již
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druhým rokem zpestřily Betlémské světlo svým vystoupením) a také do jiných družinových
jednodenních i víkendových aktivit – např. zimní sáňkovačky, bruslení či návštěvy zámecké
mučírny.
Pavlína Navrátilová

Ještěrky

V loňském roce se Ještěrky kromě tradičních, střediskových a společných s akcí s jinými
družinami zúčastnily například neobvyklé výpravy na „Mount Everest“, což byl jednodenní zimní
výlet na blízký kopec Hradisko, při kterém musely světlušky zdolávat různé nástrahy jako praví
horolezci. Oslavily jsme společně padesátou schůzku, splnily nováčkovskou zkoušku. Přispěly jsme
svou troškou do mlýna, když jsme na akci Betlémské světlo rozdávaly vlastnoručně nazdobené
perníčky a společně s Lasičkami zazpívaly nacvičenou koledu.
Adéla Skoupá

Stonožky
Nejmladší družina se jmenuje Stonožky, tvoří ji sedm dívek pod vedením Káji Maděrové a
Mirky Navrátilové. Svou první výpravu uskutečnily na novou rohlednu Pastýřku. Nedlouho poté
jely společně s Lasičkami a Ještěrkami na výlet do hvězdárny a zábavního centra BONGO v Brně.
Na podzim oslavily halloween již tradičním lampiónovým průvodem pořádaný městskou
knihovnou. V prosinci Stonožky navštívil Mikuláš s čerty a andělem, a mají za sebou i svoji první
vánoční schůzku, na níž si krom předání dárků povídaly o vánočních zvycích.
Karolína Maděrová

Elektronické fotoalbum oddílu: http://jamamby.rajce.idnes.cz/
15

VI. oddíl
Vedoucí odílu Eva Vedmochová
Zástupce vedoucí oddílu Galina Novotná
Družiny:

Plejády - vedoucí družiny Adam Svoboda, rádkyně Eliška Kolaříková
Myšky – vedoucí družiny Galina Novotná, rádkyně Žaneta Vodáková
Letos, jako každoročně
byl zahájen schůzkami s rodiči,
kde

byli

seznámení s plány

činnosti v roce 2009. Druhá
schůzka byla v červnu, týkající
se informací o letní táborové
činnosti.
Kromě oddílových činností se
skautky

s družiny

Myšek

přihlásily na okresní rádcovský
kurs ČMRK. První víkend kurzu
se konal ve Svitavách, druhý byl
v květnu na Baldě a zakončen byl týdenním táborem v Telecím na Maděře. Všechny skautky tento
kurz zvládly a začínají své znalosti
uplatňovat pod vedením rádkyň a dle
dohody ve čtvrtém oddíle. Na příští
školní rok se těší, že budou mít už své
družinky nových světlušek.
Náš

oddíl

měl

několik

víkendovém na Kvíčalce a na Baráku.
Plejády byly na výletě ve Žďáře nad
Sázavou. Ubytovány byly ve skautské
klubovně. Prohlédli si tam Zelený vrch, muzeum a jiné pamětihodnosti města. Myšky plejády se
zúčastnily setkání se skautkami ze Dvora Králové nad Labem, kde se setkaly i se skauty z Francie a
užili si společných her a tvořivé činnosti.
16

Skautky našeho oddílu se zúčastňují střediskových akcí – Olda šetrný, akce PVC, Cesta na
severozápad, brigády na Kvíčalce, noční hra ve městě, Betlémské světlo a hře Bojíte se strašidel
s DDM. Družina Myšek se zúčastnila Svojsíkova závodu ve Vranicích.

Letošní letní tábor se konal v telecím na Maděře. Počasí nám vcelku vyšlo až na koupání, voda byla
studená. Tábor byl pojat jako středověk,
všichni si užili jak kostýmů, tak programu.
Nechyběly ani větší výlety na Čtyři palice,
Perníčky a do Telecího k Lukasově lípě.
V tomto roce úšpěšně absolvoval čekatelské
zkoušky Adam Svoboda a vůdcovskou
zkoušku Galina Novotná.
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 deset
členů, kteří se chtějí i v dospělém věku podílet na činnosti
střediska, 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, současní i bývalí členové
střediska a zájemci z řad veřejnosti, zde táboří se svými
i velmi malými dětmi a společně se aktivně se zapojují do
pestrého táborového programu. Letošní týdenní tábor na
přelomu července a srpna měl rekordní účast. Nejmladšími
aktivními táborníky bylo několik dětí ve věku 2-3 roky.
Program byl tomuto faktu přizpůsoben, přesto měl s
klasickými skautskými tábory mnoho společného, například
režim dne, nástupy s vlajkovou četou, lovení bobříků,
„Výměna kola“ na Cestě na SZ
táboráky a samozřejmě celotáborovou hru. Ta letošní byla ve
znamení středověku, rytířů a dvorních dam. Učila děti etiketě, zdokonalila je v praktických
rukodělných činnostech, utužila tělo sportovními dovednostmi a zocelila odvahou v boji s drakem.
Nakonec byli účastníci odměněni samotným králem a královnou pasováním do řad pravých rytířů
a dvorních dam na nedaleké zřícenině hradu Cimburk.
Dlouholetou vedoucí tábora je Bc. Eva Kubínová.
Celoroční práce oldskautů pro středisko i celou
organizaci je zdánlivě nenápadná, ale zcela jistě
má své nezastupitelné místo. „Dříve narozené
sestry a dříve na svět přišlí bratři“ tak na různých
postech v Junáku a při podpoře jeho činnosti dle
svých
možností
naplňují
známé
heslo
JEDNOU SKAUTEM - NAVŽDY SKAUTEM.
Ing. Pavel Navrátil
vedoucí oddílu
Informace na webových stránkách:
Ranní nástup se vztyčováním vlajky

náš 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

Rytíři Šimon a Adam s panem králem
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Roverský kmen
Již několik let působí ve středisku Moravská Třebová skupina roverů – skautů starších 15 let,
kteří i po ukončení běžné činnosti v družinách chtěli zůstat ve středisku aktivní, vzali za své heslo
Služba a ve skautském duchu obohaceném roverskými myšlenkami pokračují v činnosti. Dříve bylo
pro „přestárlé“ skauty využití pouze ve vedení družin a tak ti, na které se nedostalo nebo vést
nechtěli, odcházeli. Takovýchto lidí byla vždy škoda, ale dokud se jednalo o několik jednotlivců,
málokdy se s tím dalo něco dělat. Pokud však do kritického věku dospěl celý jeden oddíl, jako tomu
bylo v případě 3.chlapeckého oddílu Patoca kolem roku 2004, bylo potřeba ztrátě takového velkého
množství schopných mladých lidí zabránit. Vedení oddílu se muselo naučit pracovat s dospívajícími
a nabídnout jim kvalitní roverský program.
3.oddílu se to podařilo, funguje i dnes a jeho nejaktivnější členové dali vzniknout seskupení,
kterému se ve skautských kruzích říká Roverský Kmen.
Ovšem i v ostatních oddílech čas od času dorostla nějaká
družina do roverského věku a nyní jim konečně bylo co
nabídnout. Byli přizváni do Kmene. V září roku 2007 to
byla chlapecká družina Orlíků z 2.oddílu a o rok později
dívčí družina Lvic ze 4.oddílu. O počátcích činnosti této
velké skupiny roverů a roverek, čítající přes 25 lidí, bylo
již krátce psáno v loňské výroční zprávě 3.oddílu a nyní
zde uvedeme nejdůležitější události Kmene v roce 2009.
Už na začátku školního roku 2008/2009 bylo
avizováno, že se za rok v létě uskuteční týdenní roverský
tábor. Vstupenkou rovera na tábor mělo být prokázání
chuti a odhodlání k účasti tím, že se zúčastní alespoň
poloviny akcí naplánovaných na celý rok. Těch bylo šest
oficiálních a několik bonusových. O výpravě do
Lanškrouna a Bonton party – večírku výuky společenské

etiketě a se společenskou zábavou, v podobě
fiktivní svatby, jsme vás již informovali loni.
V lednu roku 2009 se konalo náročné
víkendové Přežití, kde ze sebe účastníci
museli vydat opravdu skoro vše. Dlouhý
náročný pochod se záchranou zraněného,
rozdělávání ohně a vaření na sněhu, přespání
na sněhu, konstrukce filtru pro získání pitné
vody a zabití, zpracování a upečení králíka –
to je výčet nejtěžších úkolů na cestě, které
museli naši roveři překonat.
Konec zimy a jaro se nesly ve znamení her – na konci března to byla večerní až noční ne zcela
tradiční šifrovací a pátrací hra Magnet, v dubnu pak denní strategická orvávačka na motivy stavby
železnice na Mladějovském vekslu, která z účastníků doslova vycucla všechny fyzické síly.
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Zbylé dny do letních prázdnin pak byly akcemi bez přehánění nacpané. Pokud zrovna nebyla
v plánu nějaká konkrétní výprava Kmene, pomáhali roveři s organizací tradičních akcí pro město
jako třeba Akce PVC nebo Cesta na severozápad, nebo se vydali na Kvíčalku na brigádu, neboť letní
tábory se blížily a každá ruka při přípravě tábořiště byla cenná.
Na přelomu dubna a května vyrazila velká skupina 24 roverů na pětidenní národní roverské
setkání ObRok 2009, které se konalo ve východočeském Josefově přímo mezi bastiony
stejnojmenné pevnosti a o kterém jste se mohli doslechnout z médií. Cílem ObRoku bylo setkávání
se s vrstevníky z celé republiky, výměna zkušeností, nabrání motivace pro další činnost, služba a
mnoho dalšího. Účastníci měli na výběr z nepřeberného množství programů od prohlídky nebo hry
v kasematech, různých workshopů a přednášek, sportů nebo prospěšných prací pro město nebo
přírodu až po večerní čajovny a koncerty a velkou strategickou hru v 1200 lidech v centru města.
Mimo jiné jsme měli možnost připojit se k pokusu o překonání světového rekordu v pochodovém
tanci Algorythm March – který se mimochodem úspěšně zdařil. Účast na ObRoku nám všem dobila
baterky a naplnila nás radostí ze sdílených zážitků a vědomí, že jsme částí opravdu velkého
národního hnutí.
V závěru školního roku přišel čas
také podat pomocnou ruku potřebným
a proto naše schopné roverky
zorganizovaly ve Třebové akci Kapka
naděje, při níž se výměnou za umytí
skel automobilů vybíraly peníze na
léčbu dětí postižených leukémií.
Třináct našich roverů tak během dvou
dnů vybralo 14.300 Kč!
Čtrnáct dní předtím, než jsme se
rozjeli jako vedoucí na své oddílové
tábory, jsme si uspořádali recesní akci
s názvem Splavování
Třebůvky.
Spočívala ve vlastnoručním sestavení
primitivního a netradičního plavidla a
absolvováním 3,5 km dlouhé plavby po Třebůvce. Některá plavidla byla skutečně alegorická a na
jejich promáčené posádky byla radost pohledět.
Po měsíci prázdnin se roveři opět setkali a bylo to konečně tu – roverský tábor KROK 2009.
Konal se na střediskové základně na Kvíčalce a účastníci na něm zažili hry čistě fyzicky zaměřené,
recesní, simulační nebo třeba noční výsadek. Kromě toho se několikrát sešli „pod hříbkem“ aby si
v diskuzi ujasnili, co je vlastně rovering a kam konkrétně oni směřují. Celý tábor se nesl v duchu
soudržnosti, spolupráce a přátelství a jestli se někde prokázalo, že uplynulý rok z našich roverů
udělal výborně fungující tým přátel i přes značné rozdíly nejen co do věku, pak to bylo právě na
tomto táboře.
V září začal nanovo skautský rok, roveři se rozeběhli zpět ke svým družinám, případně na
internáty a koleje. Na podzim se vídali méně často, avšak setrvačnost silných zážitků z předchozího
roku je přesto udržela v činnosti. V říjnu si sami připravili akci s názvem Duchovno, kam si pozvali
vojenského kaplana Petra Šabaku a v průběhu večera si povídali na téma podobností mezi
křesťanskými a skautskými hodnotami. Na podzim se také dal dohromady redakční tým, který na
začátku prosince vydal první číslo roverského časopisu 55ka.
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O víkendu kolem Mikuláše se opět početná skupina členů Kmene vydala do Prahy na
každoroční celostátní pásmo programů nazvané Mikulášský víkend. Jedná se o několik dílčích
programů probíhajících od pátku do neděle, v pátek večer to byl Polibek Múzy – vyhlášení soutěže
roverské tvořivosti a Komponovaný večer (divadlo, hudba, přednes…). V sobotu proběhl
Mikulášský seminář – soubor přednášek a diskuzí na rozličná aktuální témata – letošním tématem
bylo „Svoboda a odpovědnost“; přednášet mezi nás zavítaly takové osobnosti, jako je Otakar Motejl,
Alexandr Vondra nebo Ivan Rynda. Sezením v posluchárnách ztuhlé svaly jsme si protáhli na

skautském tanečním večeru a nakonec v neděli dopoledne jsme měli příležitost shlédnout nejlepší
autorské filmové snímky ze soutěže Polibku Múzy.
Rok 2009 je pryč, ale větší část roverského roku 2009/2010 je teprve před námi a všichni se
těšíme a doufáme, že bude nejméně tak povedený, jako ten loňský. V roce 2009 se roverům podařilo
vykonat velmi důležitý krok – stmelit kolektiv a prokázat, že mají zájem se scházet a účastnit se
hodnotného roverského programu. V následujícím roce je čeká hodně práce, většinu akcí už si musí
vymyslet a uspořádat sami, včetně druhého ročníku roverského tábora, který bude o to náročnější
připravit, aby oproti tomu prvnímu nesklidil ostudu. Jak se jim to podařilo, zda přijali tuto velkou
výzvu anebo upadli do stereotypu a nečinnosti, si můžete přečíst příští rok. Proto hodně odhodlání
celému Roverskému Kmeni!
Luděk Strouhal - Luďa
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Zpráva o registraci


Středisko má 148 členů, tedy o 13 víc než vloni, a tedy za posledních šest let nejvíce. (2004:
122 členů, 2005: 132 členů, 2006:142 členů, 2007: 132 členů, 2008: 145 členů)



Ve středisku je 106 dětí (tj. osob mladších 18 let) a 42 dospělých. Z těchto 42 činovníků je 32
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 75, z toho je 58 dětí a 17 dospělých, mužů 73. Toto číslo tvoří 48 dětí a 25
dospělých. Obě pohlaví jsou tedy zastoupena rovnoměrně.



Složení oddílů
I. oddíl Bílá stopa:
II. oddíl:
III. oddíl Patoca:
IV. oddíl Jamamby:
VI. oddíl:
Oldskauti:

30 členů. 27 dětí, 3 dospělí.
22 členů. 20 dětí, 2 dospělí.
15 členů. 1 dítě, 14 dospělých.
47 členů. 39 dětí, 8 dospělých.
24 členů. 19 dětí, 5 dospělých.
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 42 dospělých osob má 24 členů složenou vůdcovskou zkoušku, vůdci tedy tvoří 57 %
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 39 osob ze všech 63 členů střediska
starších patnácti let, to je 62%.



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 patnáct 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 2009, 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 2009 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 2009 získal Junák – středisko Moravská Třebová z
pronájmu svého majetku - klubovny a základny (doplňková činnost) ve výši 11 530 Kč.

Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva
Stavby

2008
310

2009
310

Pozemky

5

5

Drobný dl.
majetek
Oprávky

134

134

- 134

- 134

Hotovost

70

32

BU
Pohledávky
Provozní
zálohy
CELKEM

246
0
0

272
0
0

631

619

Pasiva
Základní
jmění
Nerozdělený
HV
Závazky

2008
531

20079
533

94

97

3

3

0
Ostatní
pasiva
HV ve
3
schvalovacím
řízení

631

-14

619
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 na činovníky

Vůdce střediska

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

Webové stránky střediska

http://www.junak.mtrebova.cz/

Nástěnka

na ul. ČSA ve výloze firmy Tip sport

Vůdci oddílů
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
25

Další činovníci
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
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Střípky z činnosti skautského střediska M.T.
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