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Část první:
Skauting v Moravské Třebové

Sjavlmstlí zaháhdlí msjav 75 jdt siautglfu v Jmravsié Třdbmvé

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 světě 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.
Přestoţe skauting staví na své tradici, je moderní organizací. Svoji činnost přizpůsobuje
měnícím se potřebám tak, aby byl schopen plnit své poslání, jímţ je výchova úspěšných,
sebevědomých a současně obětavých a mravně zaloţených osobností připravených na ţivot.

Skauting v Moravské Třebové
Nejenţe je středisko Moravská Třebová jiţ po čtyři roky největším skautským střediskem
okresu Svitavy, ale navíc jeho členská základna stále vzrůstá; v současnosti má 166 členů. Ve
městě, kde je zhruba 11 000 obyvatel, tak připadá na kaţdých 66 obyvatel jeden aktivní skaut.
Středisko je základní organizační jednotka Junáka. Ne však nejmenší. Středisko je
tvořeno oddíly, ty se skládají ze dvou a více druţin. Je běţnou praxí, ţe druţiny 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 kaţdém oddíle a druţině jiné, odvislé od věku a zájmu
dětí (více viz Část druhá: Činnost oddílů). Ve středisku jsou tři chlapecké a dva dívčí oddíly a
oddíl oldskautů. Těţištěm práce je oddílová činnost, přesto se několikrát do roka všichni
scházíme pořádání střediskových podniků a akcí pro veřejnost.

Terminologie
Ve skautské výchově rozlišujeme několik ţivotních období, ta jsou spjata s pro veřejnost
moţná ne zcela srozumitelnou terminologií. Tedy: našim členům přibliţně ve věku 6 – 10 let
říkáme vlčata (světlušky), od 11 do 15 jsou to skauti (skautky), po dosaţení 15 let se buď stávají
rádci (tj. mladšími vedoucími) druţin, 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.

75 let skautingu v Moravské Třebové
Moravskotřebovský skauting v roce 2010 oslavil dvě významná výročí: 75 let skautingu
ve městě a 20 let od obnovení skautingu po posledním zákazu.
Počátky skautingu v Moravské Třebové jsou spjaty s místní
vojenskou střední školou, kde byl v roce 1935 zaloţen první skautský oddíl
ve městě. Byl to způsob, jak chlapcům zajistit smysluplné trávení času
mimo školní výuku. Byl to velmi unikátní experiment, dokonce tak
unikátní, ţe se do Moravské Třebové vydal na inspekci i samotný zakladatel českého skautingu
Antonín Benjamín Svojsík. Bohuţel tento skautský oddíl nevydrţel příliš dlouho, protoţe přišla
válka, škola se stěhovala do Přerova a skauting byl v českých zemích zakázán.
Byl to první z řady zákazů skautingu. Ten třetí, a doufejme, ţe jednou pro vţdy poslední,
přišel v roce 1970, kdy byl Junák násilně pohlcen Pionýrem. Trvalo téměř dvě desítky let, neţ
došlo k jeho obnovení. Středisko Moravská Třebová bylo obnoveno v roce 1990 a od té doby,
stejně jako celá organizace, zaţívá nejdelší období bez přerušení.
Tyto významné události jsme si rozhodli
připomenout a oslavit, a to uspořádáním Skautského
dne na náměstí, kde jsme v sobotu 9. října předvedli
ukázky z naší činnosti a snaţili se aktivně zapojit i
přihlíţející veřejnost. Výhradně pro skauty, světlušky i
vlčata byla určena odpolední pátrací hra „Po stopách
skautingu

v Moravské

seznamovaly

s místy,

Třebové“,
která

kdy
jsou

se

děti
pro

moravskotřebovský skauting důleţitá a historicky
zajímavá. V průběhu dopoledne se povedlo ustavit
rekord v počtu skautů v kroji na náměstí a celý víkend
měli občané moţnost prohlédnout si výstavu o
minulosti i současném skautingu v Moravské Třebové.
Sobotní oslavy zakončila prezentace historika PhDr. Jiřího Šmerala, člena střediska, který
sestavil publikaci „75 let skautingu v Moravské Třebové“. Mapuje v ní historii skautingu ve
městě, věnuje se poněkud citlivé otázce začlenění střediska do pionýrské organizace, naslouchá
vzpomínkám pamětníků a nechává čtenáře nahlédnout do druţinových kronik.

Akce pro veřejnost
Středisko Moravská Třebová jiţ 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 dobrodruţnými úkoly. A tak od roku 2001 kaţdý rok kolem Dne dětí můţete
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.
Dvanáctého ročníku cyklistického dopoledne, tentokrát s 16 kontrolami zabezpečenými
celkem 38 pořadateli z řad našeho střediska, se zúčastnilo 98 cyklistů, čímţ byl opět (a to o
celých 16 účastníků) překonán loňský rekord, a je tedy evidentní, ţe Cesta na severozápad je
dlouhodobě nejúspěšnější skautskou akcí ve městě.

Operace PVC
aneb Poctivě Vyčištěné Cesty je název akce, kterou jsme
letos jiţ popáté uspořádali ke Dni Země. Jak tedy vypadalo letošní
PVCéčko? Nejpočetnější skupina se sešla za vojenskou střední
školou na počátku cesty do Pekla. Tvořily ji převáţně světlušky ze
4. oddílu a hlouček ze 6. oddílu. Souběţně vrchem přes sjezdovku
a Pastvisko postupovali skauti z 2. oddílu. Od Hamperku se
k Peklu blíţil linhartický odřad a okolí chaty a potom cestu
Čertovou roklí čistila Plyška &spol. Prostě úplná invazní operace!
A to nesmíme zapomenout na 1. oddíl vlčat, který uklízel na Křiţovém vrchu a poté za námi do Pekla
přišel. Nepořádku se nasbíralo hodně, i kdyţ asi přeci jen o něco méně neţ v minulých letech. Zřejmě
nejunikátnější letošním nálezem byla volně pohozená lednička (!), dvě velké pneumatiky a pak uţ

„standardních“ cca 10 pytlů papírových a plastových obalů, plechovek, lahví a dalšího haraburdí, které do
lesa nepatří. Odpad odvezly Technické sluţby, které také dodaly plastové pytle.
V cíli, tedy v Pekle, byl připraven oheň na
opékání párků a krátký doprovodný program.
Všem 65 účastníkům se dostalo poděkování
v podobě účastnického listu od Paní lesa Lesany,
kterou i letos přinesla na ramenou čtveřice lesních
skřítků.
Povedený a hlavně přírodě uţitečný
podnik bohuţel letos moravskotřebovské občany
opět nenalákal; kromě junáků nás aktivně podpořil
pouze osmičlenný oddíl dětí z Linhartic pod vedením paní učitelky Jiřiny.

Betlémské světlo
Plamínek světla z rodiště Jeţíše Krista
putuje v předvánočním čase po Evropě od roku
1986

(původně

z

iniciativy

pracovníků

rakouského rozhlasu, později pod patronací
skautů). Roku 1989 doráţí poprvé také do naší
vlasti.

Do

Moravské

Třebové

přiváţejí

kaţdoročně 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 moţnost
donést si domů Světlo přátelství jiţ potřinácté. A
ţe je o něj velký zájem, o tom svědčí asi účast
půldruhé stovky občanů města, kteří si pro něj v neděli 19. prosince přišli.

Vánoční vŢběh na PastŢřku
S postavením výrazné dominanty města – rozhledny Pastýřky, byla zaloţena tradice vánočního
výběhu na Pastýřku. Druhého ročníku akce, která je zcela v reţii roverů, se zúčastnilo sice jen 16
nadšenců, zato měli moţnost jako jedni z prvních navštívit i zbrusu novou občerstvovací stanici v Pekle.

Tábory rodičů s dětmi
Pro

skautskou i

neskautskou veřejnost

oddíl

oldskautů pořádá kaţdý rok osmidenní tábor pro rodiče s

dětmi. Tradičně na přelomu července a
srpna se na střediskové základně Kvíčalka
letos konaly hned dva běhy tohoto tábora.
Program je samozřejmě přizpůsoben věku
dětí, přesto má s klasickými skautskými
tábory mnoho společného, například reţim
dne, bobříky, táboráky, celotáborovou hru.

Další činnost
Skauty je moţno spatřit i u podniků, které nepořádáme, tradičně pomáháme u Foto festivalu, kde
se podílíme na hlídání fotografií. Nepravidelně se
zúčastňujeme i jiných podniků, ať uţ 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.

Letos

jsme

pomáhali

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.

Ldlia Frdnjmvá, Navdj Kavrátgj

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. Letos jsme
navíc spolupořádali i velkou akci pro skauty z celého Pardubického kraje.

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 kaţdé zimy. Děti střílí ze
vzduchových pušek (kdo neumí, ten se přímo na palebné
čáře naučí) a soutěţí tak nejen jako jednotlivci, ale i jako
druţiny. Vítězní jedinci jsou obdařeni "kulkami Oldy
Šetrného" z příslušného kovu, vítězné druţiny pak získávají
nejen stylovou, ale hlavně sladkou odměnou: dort, na němţ je namalován střelecký terč.

Úsvit mrtvŢch
Je jiţ pátá verze klasické skautské bojové hry, která se pravidelně koná vţdy 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 jiţ
třináctý ročník. Námět se obměňuje vţdy po dvou aţ třech letech.
Poprvé se hra představila jako Tarzan a poklad Oparu, poté se
převlékla za Poklad Atlantidy, následovala GAYA 2.0.5.5. a
Tajemství jantarové komnaty a od roku 2009 se na dva aţ 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 sjíţdí se na ni skauti nejen ze svitavského okresu.
plnou hledání, luštění a šarvátek
zůstaly opravdu jen krůček od hlavního cíle – probuzení Prvorozeného.

Akční hru,

letos vyhrály Lasičky, které

SkautskŢ společenskŢ večer
Skauting má kromě mnoha dalších zcela jistě i rozměr společenský. A je určitě dobré a příjemné
si to občas připomenout. Vţdyť se nemusíme potkávat pořád jen na táborech, víkendových akcí,
závodech a dalších venkovních aktivitách. Občas je fajn vysadit z kaţdodenního celoročního koloběhu,
posedět a poveselit se s přáteli, prostě „otočit kormidlem k vodám kulturně-společenským“. I proto byl
hladce přijat návrh našich roverů na uspořádání střediskového společenského setkání ve formě plesu pro
zvané. Kromě prvoplánové zábavy byla v pozadí i myšlenka na alespoň symbolickou odměnu za
celoroční práci vedoucím, rádcům,
činovníkům

a také

„duším

spřízněným“, bez jejichţ různorodé
pomoci a podpory by byla činnost
střediska jen těţko představitelná.
V průběhu večera přišel na
řadu slavnostní ceremoniál předání
Medaile Junáka Pardubického kraje
přítomnému

moravskotřebovskému

starostovi RNDr. Josefu Ošťádalovi.
Tímto jsme chtěli alespoň symbolicky
poděkovat Městu Moravská Třebová,
které nás v naší činnosti velice podporuje a bez něhoţ bychom se nemohli úspěšně rozvíjet.

Další akce střediska

Kaţdý rok pořádáme střediskové kolo skautských závodů –
v sudých letech jsou to závody vlčat a světlušek „O totem náčelníka a
stuţku náčelní“, v lichých pak „Svojsíkův závod“ pro skautky a
skauty. Jedná se o soutěţení v tradičních skautských dovednostech:
poznávání rostlin, dřevin, zvířat i dopravních značek, uzlování,
šifrování, orientace s mapou a buzolou, zatloukání hřebíku apod.
Letos v polovině května jsme opět pořádali okresní kolo Závodu
vlčat a světlušek, které se neslo v duchu stavby ţeleznice napříč
USA.
V květnu a červnu vţdy věnujeme kaţdou sobotu brigádám na
střediskové základně Kvíčalka.

Ldlia Frdnjmvá, Navdj Kavrátgj

SkautskŢ den na Mladějovské úzkokolejné dráze
Mladějovská úzkokolejka, leţící asi v půli cesty mezi Českou a Moravskou Třebovou, je
díky své technické unikátnosti a malebnosti vyhledávaným výletním místem. V neděli 19. září
sem však zamířilo podstatně více lidí neţ jindy.
V tomto neobvyklém prostředí se totiţ konal
„Skautský

den“,

jedinečná

akce

pořádaná

Pardubickým krajem ve spolupráci se Střediskem
bratra Robina Letohrad a střediskem Moravská
Třebová.
Tuto netradiční příleţitost k druţinovému
výletu vyuţilo v ten zářijový den více neţ 250 návštěvníků, takţe se provoz na úzkokolejce celý
den nezastavil. Vzduch byl prosycený slunečními paprsky a párou z lokomotivy, která jako by
přijela z pohádky nebo minulosti. Z vláčku jsme mohli pozorovat krásy místní zvlněné krajiny a
atmosféru podtrhoval i dobově oblečený průvodčí a občasné zahoukání lokomotivy.
A aby to nebyl jen tak
ledajaký výlet, kromě nezbytné
projíţďky

vláčkem

bylo

v areálu a na konečné stanici
připraveno

hned

stanovišť

devět

s ţelezniční

tématikou.
Mohli jsme si tak třeba zkusit,
jak se asi cítí pan průvodčí,
kdyţ se mu v tunelu rozsype
obsah

kufru,

výrobu

vlaku

z neobvyklých materiálů, jaké je to ohánět se v jídelním voze, jak najít mašinku v mlze, dokonce
byla k mání i lanová překáţku či střelba ze vzduchovky. Asi největší úspěch ale pravděpodobně
sklidilo stanoviště „Mašinka mezi bizony“, kde se odváţlivci pokoušeli zastavit „bizona“
(kulatého,

černého

a

pryţového)

neúprosně

se

valícího

z kopce.

Z pohledu účastníka můţu napsat, ţe se Skautský den moc vydařil, za coţ patří dík všem
organizátorům (kterých se sešlo více neţ 50). Nezbývá neţ si přát více takových povedených
krajských akcí.

Adéja Simuná

Slovo vůdce střediska
Rok 2010 byl, jak ostatně napovídají předchozí stránky, na
události velmi bohatý, a tím pro nás všechny hodně náročný.
Několikrát jsem měl dojem, ţe mám „přeskautováno“, ţe bychom
si všichni zaslouţili za odměnu a na zregenerování další tábor.
Kromě jiţ popsaných věcí jsme uspořádali volební sněm
střediska, započali třetí etapu rekonstrukce kluboven (více viz str.
40), uspořádali čtyři letní tábory, spustili nové střediskové stránky
a samozřejmě zvládali „běţnou“, avšak stěţejní činnost: práci s dětmi a mládeţí.
Ovšem také jsme zaznamenali tři rekordy. První vznikl během oslav 75 let skautingu
v Moravské Třebové, kdyţ jsme napočítali celkem 108 skautů v kroji. A přišli mezi nás i lidé,
kteří jiţ dávno neskautují aktivně, ale fandí nám a občas vypomohou a přijdou podpořit.
O druhý rekord se postarali účastníci Cesty na Severozápad, kdyţ se jich na cyklistický
výlet sjelo 98. Jsme rádi, ţe si tato myšlenka získává stále více příznivců a všem aktivním
moravskotřebovským občanům děkujeme.
A třetí úspěch nás hřeje nejvíc: středisko Moravská Třebová je uţ několik let největším
střediskem okresu, poslední tři čtyři roky se počet členů stále mírně zvyšuje. Ovšem
v současnosti zaţívá největší nárůst členské základny od polistopadové euforie, a je dokonce
čtvrtým největším střediskem Pardubického kraje.
O první rekord jsme usilovali, další dva přišly samy a všechny tři jsou jasnou známkou
toho, ţe svou mnohdy nevděčnou práci děláme dobře, ţe to malí skauti a jejich rodiče, ale i
moravskotřebovští občané oceňují a ţe má cenu občas zatnout zuby a vydrţet, i kdyţ to někdy
vůbec není lehké.
A tak chci na tomto místě poděkovat všem, kdo se na rozvoji a úspěchu střediska podílejí
a přispívají k jeho dobrému jménu. Jsou to samozřejmě všichni sponzoři v čele s Městem
Moravská Třebová, rodiče a mnoho bývalých členů střediska. Ale ještě někdo si zaslouţí velký
dík, ovšem bohuţel je často opomíjen. Jsou to všichni činovníci střediska. Všichni ti, kdo se celý
rok věnují bezplatně a mnohdy na vlastní náklady dětem, chodu či propagaci střediska. Všichni,
kteří se vzdávají svého volného času ve prospěch jiných, ve snaze splatit to, co v mládí od
Kvíčalky a Kvíčaláků sami dostali.

Lubmkír Frdnj – Darzí, vůdcd střddgsia

Část druhá:
Činnost oddílů střediska MT
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1. oddíl Bílá stopa
Rok 2010 měl pro Bílou stopu velmi sviţný běh. Jako obvykle vše začalo úvodní
schůzkou v úterý na naší klubovně, kde jsme se takto pravidelně scházeli i po zbytek roku.
V rámci pravidelných schůzek jsme se snaţili kluky zabavit spoustou her a soutěţí a zábavnou
formou jim napomoci k zodpovědnosti a
prohloubení jejich dovedností.
V březnu jsme se zúčastnili dalšího
ročníku střelecké soutěţe „O kulku Oldy
Šetrného“, kde jsme jako kaţdý rok opět
potvrdili, ţe naše vlčata mají talent opravdu
na vše. O letošním jarním víkendovém
pobytu na Kvíčalce nám sice párkrát zapršelo,
ale vlčata ani vedoucí si nenechali zkazit
náladu a víkend si patřičně uţili. Část pobytu
jsme věnovali přípravě na vlčácké závody,
které nás letos čekaly.
Ke Dni země pořádalo naše středisko pro město akci
Perfektně Vyčištěné Cesty. Náš oddíl si vybral nelehký úkol – vyčistit od odpadků Kříţový
Vrch. Pustili jsme se do toho s vervou a asi za půldruhou hodinku jsme měli naplněno asi deset
pytlů všeho moţného. Pak jsme jiţ po vyčištěné cestě šli do Pekla za zbytkem účastníků. Před
velikonocemi jsme jiţ tradičně vyrazili na jednodenní výpravu do Moravského Krasu. Letošní
putování vedlo přes vlčaty velmi oblíbenou skalní chodbu Kostelík. Akce byla společná
s druhým oddílem a ten se, spolu s naší nejstarší druţinou – Hnědou 6, ke konci oddělil a
navštívil nově zpřístupněnou jeskyni Výpustek, která měla za války v případě atomového
konfliktu slouţit jako úkryt
pro nejvyšší velení. Celou
cestu bylo hezké jarní počasí.
Květen
se tento rok nesl v duchu
Závodu vlčat a světlušek,
jehoţ okresního kola jsme byli
pořadatelé. Za 1. oddíl se ho
zúčastnily 3 druţiny, ale i přes
dobré výsledky našich vlčat
byla konkurence příliš vysoká
a do vyššího kola jsme
bohuţel nepostoupili. Nechť je
toto výzva do příštích let.
V červnu
jsme
se
zúčastňovali brigád
na
tábořišti a téţ 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 jiţ získalo krásný letní vzhled. Vše bylo připraveno k nástupu, ale ještě jsme museli pár
dní vydrţet, ale netrvalo to dlouho a poslední
den v červnu jsme konečně zahájili letošní
táborovou sezonu. Celý tábor byl opředen
tajemstvím, jelikoţ letošní celotáborová hra
nesla název „Dýka času“. Úkolem letošní
etapovky bylo zachránit svět před zlým
Dredenem. I kdyţ nezískal nejvíce bodů, byl
vítězem opravdu kaţdý. Tento tábor jsme také
obnovili starou tradici a uspořádali
Olympiádu. Děti si vyzkoušely nejrůznější
sporty v kvíčalovských podmínkách. Aţ na pár
deštivých a chladných dní nám počasí přálo, a
i kdyţ byli účastníci z velké části nováčci,
všichni zvládli tábor bez problémů.
V září jsme se všichni plni záţitků
z prázdnin a z táborů opět sešli na zahajovací
schůzce. Laťka pro letošní nábor byla
z minulého roku opravdu vysoko, ale i přes to
jsme získali pro náš oddíl celou novou druţinu
o 11 vlčatech. Novou Zelenou 6 vede Aladin a pomocníkem mu je David. Šedou šestku vede
Libor s Hafanem. Modrá šestka je vedena Vášou a Kuldou a u Červené zůstal Tom. V polovině
září jsme se s Hnědou 6 a 2. oddílem vydali jako jiţ tradičně na Poradní skálu, kde proběhlo
slavnostní přešátkování. Nejstarší vlčata dostala své hnědé šátky a byla přijata Poborem a Mirou
do řad 2. oddílu. Přešátkování se zúčastnil i Mates, kterému bylo vzhledem k jeho věku
nabídnuto setrvat v řadách
1. oddílu a on přijal. Ten
samý víkend jsme se
v neděli ráno sešli společně
na vlakovém nádraţí a
vyrazili směr Mladějov na
Moravě, kde se odehrával,
ve spolupráci
s naším
střediskem, Skautský den
na
Mladějovské
úzkorozchodné
dráze.
V rámci akce se naše vlčata
zúčastnila spousty disciplín
a projela se připraveným
vlakem po úzkorozchodné
dráze. V říjnu jsme spolu
se zbytkem střediska oslavili 75 let od zaloţení skautingu v Moravské Třebové. Všechny druţiny
se sešly uţ brzo ráno na náměstí a v průběhu celého dopoledne se bavili připraveným
programem, na jehoţ přípravě jsme se i podíleli. Odpoledne byla potom pro návštěvníky
připravena hra v ulicích města. Tento měsíc jsme šli na podzimní Kvíčalku. Celý víkend se nesl

v duchu detektivní hry „Kriminálka Kvíčalka“, v rámci které kluci řešili dvě zapeklité „vraţdy“.
V sobotu večer potom následovali skládání vlčáckého slibu a na kluky byla připravena zkouška
jejich odvahy v podobě
noční
trasy.
Kvíčalka
dopadla opravdu báječně.
V listopadu
jsme se, s nejstarší šestkou,
zapojili do hry Úsvit stínů.
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. Také jiţ tradičně jsme pomohli
linhartické škole s rozdáváním betlémského světla a téţ jsme se zúčastnili rozdávání
betlémského světla ve Třebové.
V letošním roce přišlo opět velké
mnoţstvím nováčků, a tak nám přišla vhod
pomoc Davida, který k nám přišel přiloţit ruku
k dílu z 2. oddílu. Ve vedení zůstal vůdce
oddílu Aladin a k zástupci Vášovi se přidal
Kuba.
Novou Zelenou šestku si vzal na starosti
Aladin, kterému pomáhá David a má 11 členů.
Šedá šestka má rádce Libora s Hafanem a má
12 členů, v Modré šestce rádcuje Váša a má 6
členů. Červenou šestku vede Tom spolu
s Kuldou a nyní má stav 10 členů. Účast na
schůzkách je nadprůměrná a i na akcích oddílu
bývá členů dost.
Celý oddíl má 39 dětí a 10 lidí ve
vedení. Tyto čísla jsou pro nás známkou
dobrého a kvalitního programu, který se
snaţíme udrţovat a pokud moţno co nejvíce
obohacovat. Příští rok čeká část našich rádců účast na čekatelských kurzech a ve vedení bychom
měli přivítat další vůdcovskou kvalifikaci. Tábořit budeme v příštím roce v Trpíku a uţ teď se
těšíme, jaká dobrodruţství nám nejen tábor, ale i celý příští rok přinese.

Jakub Trčia

2. oddíl
Náš skautský oddíl
tento rok oslavil 5. výročí
jeho vzniku a přes rok 2010
čítal dohromady 24 členů.
Také jsme zaznamenali
změnu
v druţinové
hierarchii, jelikoţ nejstarší
druţina Panterů ukončila
jejich působení v kategorii
skautů a přesunula se do roverského kmene. Na závěr jejich čtyřletého působení zaţili panteři
záţitkovou výpravu k Poličským skalním útvarům – Čtyřem palicím a honosně tak zakončili svůj
skautský věk. Jako náhradu jsme mohli v září uvítat nováčky, přicházející z 1. oddílu, kterých se
ujal zástupce vedoucího oddílu Martin Poborský a kteří dostali jméno Kamzíci.
Co se týče druţinových schůzek, do června 2010 probíhaly výhradně v pátek. Nyní
vyslouţilí Panteři s duţinou Ostříţů zahajovali jejich schůzky ve stejnou dobu a jednou měsíčně
se schůzky spojovali do větší, oddílové schůzky. Po novém školním roce se schůzky rozdělily na
čtvrtek a pátek. Hlavními úkoly schůzek jako takových bylo plnění podmínek prvního stupně
skautské zdatnosti a všeobecný rozvoj skautských dovedností.
První oficiální akce pouze 2.
oddílu byla Jarní Kvíčalka, kterou jsme
propagovali jako záţitkovou akci.
Jelikoţ účast byla hojná, nic nám
nebránilo v tom pořádně si ji uţít.
Hlavním tématem výpravy byl výbuch
Černobylského
reaktoru
1986.
Účastníci se vţili do rolí vědců
v přilehlém městě Pripjať a snaţili se
jaderné katastrofě zabránit. Naštěstí alternativní
konec - záchrana reaktoru - se uskutečnil, a tak
jsme málem zamotali hlavy chybnými historickými
fakty, které jsme nakonec museli kvůli zájmu
účastníků vysvětlit.
Další akcí 2. oddílu byla květnová výprava
do České Třebové. Hlavními lákadly akce byl
lanový park Peklák, kde jsme se pořádně zapotili
při zdolávání nelehkých překáţek, které nám
stavitelé překáţek nachystali. Ne pro všechny byl
lanový park brnkačka. Kaţdý účastník si pořádně
zabojoval a určitě nebyl nikdo, kdo by všechny
překáţky přešel bez mrknutí. Po námaze jsme výpravu zakončili v Aquaparku.

Letní tábor jsme letos strávili na Kvíčalce se IV. oddílem Jamamby.
Tento rok se také nesl v duchu vzdělávání vůdců. Jan Holešovský a Jan Vojíř se vydali na
vůdcovský
kurz
Velká Morava a
úspěšně
ho
dokončili. To, jaký
to mělo přínos pro
oddíl, je hmatatelné
hlavně
na
vůdcovské
práci
jednoho z nich,
která si vzala za cíl,
naplánovat
a
uskutečnit říjnovou
čtyřdenní výpravu
do
AdršpašskoTeplických skal kombinovanou s prohlídkou hraničního opevnění, které jsme ještě neviděli.
Expedice proběhla v říjnu. Cílem akce byl rozvoj orientace a schopnosti vést výpravu po určené
trase, přeţití v přírodě a samozřejmě zařazení naší nové druţinky Kamzíků do kolektivu celého
oddílu. Akce se mimořádně povedla a splnila všechna naše očekávání.

Jako zakončení roku jsme připravili 17. – 19. prosince záţitkovou víkendovou akci – Po
stopách starých Slovanů. Hlavní náplní bylo proţít společně předvánoční čas, utuţit celý
kolektiv oddílu a rozvíjet vnímání vyšší pravdy a lásky propojenou s bratrskou soudrţností.
Náš rok 2010 byl plný změn a nových zkušeností, uvidíme, jestli dokáţeme tyto
zkušenosti zhmotnit v příštím, jiţ 6. roce našeho oddílu a zocelit naše skauty pro jejich
nadcházející skautskou budoucnost.

Ial Vmhíř

3. oddíl Patoca
V roce 2010 tvoří oddíl Patoca celkem 16 aktivních členů. Jelikoţ z této šestnáctky se
skoro kaţdý blíţí k věkové hranici 20 let a někteří ji jiţ dokonce překročili, vedení se skládá
z celého oddílu. Z tohoto důvodu se kaţdý člen podílí na tvorbě programu, na oddílové rady má
kaţdý přístup a hlasovací právo máme kaţdý stejné.

Oddílový program se skládá z nejrůznorodějších činností jako jsou: skautské sportovní
turnaje(floorbal, 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. Avšak i tyto neplánované akce jsou mnohdy velkým přínosem pro oddíl.
S rostoucím věkem přibývá našim členům, ať uţ ve škole či osobním ţivotě spousty
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 do Jeseníků. Zde jsme sice nebyli poprvé, ale pořád nás
toto místo přitahuje a láká svými krásami. Akce měla za úkol prověřit naše zlenivělé kosti a
svaly po vánočních svátcích a také naše nové vybavení, které se rok od roku zlepšuje. Není tedy
divu, ţe po cestě nás díky sněţnicím, nepromokavým bundám, novým pohorkám nepřekvapí uţ
skoro ţádné počasí. Vydali jsme se přes vrcholky Keprník(1 423m.n.m.), Praděd(1 491m.n.m.)
na Ovčárnu, Petrovi kameny. Víkendové putování jsme zakončili přespáním pod šírým nebem
nedaleko vesnice Karlov. Tato výprava se dá zařadit mezi náš drsnější a zocelující program. Na

expedici Jeseníky se dá zaţít mráz, silný vítr, sníh, únava, dobrodruţství a spoustu záţitků a toto
vše oddíl Patoca stmeluje…
Jak uţ jsem říkal, z nedostatku času a spousty povinností našich členů často vznikají
spontánní akce. Jedna taková se odehrála na samotném konci června, kdy jsme oprášili naše kola
a vyrazili na krásné třídenní putovaní. Cestu jsme měli namířenou přes Moravský kras, Přírodní
park Ţdánický les, Chřiby, květnou zahradu v Kroměříţi a další. Kaţdý den jsme urazili přes
110km a za tři dny překonali neuvěřitelných 350km. Dokázali jsme si, ţe ani pohled na krajinu
ze sedla kola nám není cizí. Nezůstáváme jen v České republice… Mezi neplánované akce se dá
počítat i zahraniční expedice do Černé Gory na deset dní, kde jsme byli obdivovat panenskou
krásu Ztracených hor.
Nezahálíme ani při pomoci našemu středisku. Těsně před začátkem táborového období s
jistou pravidelností uspořádáváme velkou brigádu, na které máme za úkol ohlídat jiţ vybavené
tábořiště před nechtěnou návštěvou. Avšak přes den nezahálíme, stihli jsme posekat všechno
dřevo na táboráky, opravit branky na hřišti, nachystat pumpu u sauny, vykopat díru na kadiboudu
našeho Big Boba-Darziho.
Účastníme se i celostátních roverských akcí, jako například Obrok a Mixem. Na Mixemu
09 jde o pásmo několika samostatných setkání: Polibek Múzy – vyhlášení soutěţe 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 vyhlášení Polibku. Obrok je pak čtyřdenní celostátní setkaní roveru a rangers, kde je
spousta činnorodých aktivit a kaţdý si vybere tu svoji. Jeden den ze setkání je věnován sluţbě a
pomoc okolním městům místa tábořiště. Také je zde moţnost získat notnou dávku inspirace pro
další cinnost roverských oddílů.
Dále jsme uspořádali dva večerní
sedánky, které se skládaly ze dvou
částí.V první jsme si formou diskuze
pohovořili na dané téma a ujasnili naše
plány v oddíle. Druhá část se týkala
filmové zábavy, kde jsme pouštěli takové
filmy, které nás dokázaly něčím obohatit
a rozšířit naše obzory.Ale dovolili jsme si
pustit i nějakou tu oddechovou.
Na konci října nás spoutala
nostalgie starých typických skautských
výprav a vydali jsme se do krás
Vysočiny. Jeli jsme vlakem do Skalice nad Svitavou, odkud naše cesta vedla pěšky přes Velký
Chlum do Kozárova. Tam jsme měli domluvené ubytování na jedné místní skautské
základně.Celé akce se vedla ve skautském duchu a oddíl Patoca si dokázal, ţe skauting je stále
jeho velkým vzorem.
Pro oddíl Patoca je v měsíci listopadu nejdůleţitější akce Bojovka s názvem Úsvit Stínů.
Tuto noční městskou hru připravujeme nejen pro své středisko, ale také pro mnoho skautů,
skautek, vlčat a světlušek s celého našeho okresu. Jedná se o hru v uličkách města, kde herní

skupiny plní úkoly, které jsou většinou zábavné a tvořené pro spolupráci týmu. Tento druhý
ročník nás velmi potěšil svoji hojnou účastí a doufáme, ţe příští rok bude velmi podobný.
Naši velkou pýchou a hrdostí je
Skautský floorbalový turnaj konající se
v Malých Svatoňovicích těsně před Vánocemi.
Letos nám však chybělo krapánek štěstíčko a
umístili jsme se aţ na šestém místě. Oproti
předešlým ročníkům, kdy jsme se pyšnili
druhým a třetím místem. Však navzdory těmto
úspěchům jsme se dohodli, ţe tento ročník byl
náš poslední a další sportovní záţitky si
necháme na jiné skautské turnaje.
Oddíl Patoca má za sebou jiţ spousty dobrých, ale i horších zkušeností. Vystřídal 4
oddílové vůdce, prošlo jím více jak 50 lidí a tak se není čemu divit, ţe existuje na světě jiţ
dvanáctý rok. Toho jsme si jako pamětníci nemohli nepovšimnout a samozřejmě jsme uspořádali
oslavu s názvem PATOCA 12. Na tuto akci byli pozvání všichni, co kdy měli s oddílem něco
společného a nakonec se nás sešlo kolem třiceti. Na programu bylo klábosení, promítaní fotek
z celé historie Patocy, připravili jsme si nějaké statistiky a k nahlédnutí byly i kroniky. Tato akce
byla velice povedená a jsme rádi, ţe ačkoliv uţ bývalí členové nechodí do skautu, pořád na něj
pohlíţí jako na svůj ţivotní přínos.
Pro závěr roku jsme si
zvolili pohyb. Ano, uţ loni jsme
v rámci oddílu uspořádali akci
s názvem Výběh na Pastýřku.
Cílem bylo společně, pokud
moţno,
vyběhnout
podél
moravsko-třebovské sjezdovky aţ
na rozhlednu Pastýřku. Navrchu si
dát čaj, popovídat si o záţitcích a
společně sejít zpět do MT.
Letos tomu nebylo jinak, jen
s rozdílem, ţe jsme akci otevřeli i
pro veřejnost. A zájem byl
velký…
Vedení skupiny roverů bývá dosti náročné a v rámci činnosti Junáka je to oblast poměrně
nová a neprobádaná. Oproti skautským propracovaným metodikám neexistují ţádné „osvědčené“
návody na činnost pro rovery, a tak tato průkopnická práce bývá často neúspěšná (přesto ne
zbytečná). Proto povaţujeme za velký úspěch, ţe si stále drţíme své členy a přese všechny
nedostatky a přehmaty se daří alespoň krok po kroku naplňovat naše plány a předsevzetí.

Iarmsjav Jatušia, vůdcd mddíju

4. oddíl Jamamby
IV. oddíl Jamamby vznikl v září 1999 a jiţ od svého vzniku patří k největším oddílům
střediska; v současnosti má více neţ padesát členek. Je to dívčí oddíl sloţený ze dvou druţin ve
skautském věku: Antilop a Lasiček a čtyř druţin světlušek: Ještěrek, Stonoţek a nejnověji také
Lišek a Vlčic. Nejstarší druţiny Amazonek, Lvic a Berušek jsou aktivními rangers a ty z nich,
které nemají vlastní druţinu světlušek, spoluvytváří roverský program. Ty, které se věnují práci
s dětmi, se postupně vzdělávají tak, aby dostály kvalifikačním poţadavkům organizace.
Oddílem prošly jiţ dvě generace dětí a dospěl tak do stadia, kdy poslední skautky z druhé
generace odešly na střední školy a současně vznikají nové druţiny světlušek. V září byla
generační obměna ukončena náborem dvou druţin malých slečen v první a druhé třídě, a tak
nyní dokud nedospějí do věku středoškolaček Lasičky, oddíl nové druţiny vytvářet nebude.
Vzhledem k velikosti oddílu se příliš nedaří uskutečňovat pravidelné oddílové podniky,
společně se tedy scházíme pouze při akcích střediska a na táboře, jinak si jednotlivé druţiny
vytvářejí vlastní program.

Ldlia Frdnjmvá, vůdiylě mddíju

Antilopy
Poslední půlrok pravidelných schůzek Antilop byl věnován převáţně přípravě na vedení
vlastních druţin a upevnění všech získaných znalostí a dovedností. V červenci se uskutečnila
rozlučková akce v podobě čtyřdenního „puťáku“ na Králický Sněţník, na kterou budou všichni

dlouho vzpomínat. Vyrazilo se z města Králíky a druhý den odpoledne byl vrchol pokořen, cílem
byla chata v Petříkově. Tento výlet nebyl jistě posledním, který byl v této sestavě uskutečněn,
neboť i nadále se děvčata pravidelně setkávají. . Od září jsou členkami roverského kmene a
rovněţ se věnují dvěma vlastním druţinkám, Liškám a Vlčicím.

Ing.. Eva Gjaváčmvá

Lasičky
odstartovaly svůj velmi úspěšný rok 2010 jako dobrovolníci v Tříkrálové sbírce, na
kterou v zimních měsících navázaly také dobrodruţnou výpravou Po stopách Yettiho a také
návštěvou bazénu v České Třebové. Jaro se neslo v duchu příprav jak na okresní světluškovské
závody, tak na velké finále celoroční hry Korzárská flotila na Seči. Lasičky na obou akcích
zúročily
své
znalosti,
dovednosti, šikovnost a smysl
pro práci v týmu a vybojovaly
krásná první místa. V červnu
se zúčastnily krajského kola
světluškovských
závodů
v Telecím u Poličky a oslavily
jubilejní
100.
schůzku.
Vydařený letní tábor na
Kvíčalce byl tak sladkou
tečkou
za
půlročním
snaţením. V září byly Lasičky
slavnostně přešátkovány na
vrcholu rozhledny Pastýřky a
společně tak vykročily do
nové etapy skautského ţivota. S chutí se vrhly také do plnění skautských fantasy stezek, které
doprovází nová celoroční hra. Svým vystoupením Lasičky společně s ostatními druţinami
zpestřily říjnové oslavy 70. let skautingu v M. T. a také tradiční vánoční Betlémské světlo.

Navjíla Kavrátgjmvá

Ještěrky
Druţina Ještěrek se rozrostla o dvě nové členky. Všechny Ještěrky se mohou pochlubit
splněním první hvězdy a téměř všechny jiţ také sloţily světluškovský slib.
Zúčastnily jsme se různých střediskových akcí – ve střelecké soutěţi O zlatou kulku Oldy
Šetrného jsme vybojovaly první místo, na Betlémském světle jsme zase rozdávaly vlastnoručně
připravené perníčky a na letošních oslavách 75. výročí skautingu v našem městě jsme předvedly
hudební výstup a vyrobily dárky pro účastníky – originální záloţky. Poprvé jsme se také
zúčastnily večerní bojovky v ulicích města.
Dále jsme zaţily různé netradiční akce. Zahrály jsme si s Lasičkami turnaj
v bowlingu, podnikly jsme filmový dýchánek. Květnová výprava na Kvíčalku se neobešla bez
velké egyptské hry a ta listopadová se nesla ve znamení objevování neznámých ostrovů.
Poslední schůzka školního roku patřila řádění v bazénu a na začátku nového školního roku jsme

oslavily 100. schůzku. Poslední výprava roku – výlet do okolí města, který se uskuteční poslední
den v roce, nese název Výprava do Země nikoho.

Adéja Simuná

Stonožky
Druţina Stonoţek se
v letošním
roce
poprvé
zapojila
do
všech
střediskových akcí počínaje
Oldou Šetrným, PVC, Cestou
na severozápad a v květnu
s úspěchem absolvovala první
výpravu na Kvíčalku. V létě
holky s velkým nasazením
proţily
jako
nejmladší
účastnice čtrnáctidenní tábor,
kde po boku skautů a skautek
nabyly nové zkušenosti a
poznaly, jak to na takovém táboře vůbec chodí. Školní rok jsme zahájily s novou rádkyní Ivčou
Jaklovou, která nahradila Karolínu Maděrovou. Stonoţky nechyběly ani na Skautském dni na
mladějovské úzkokolejce a dokonce přispěly společně s ostatními druţinami našeho oddílu
pěveckým vystoupením na oslavách 75 let skautingu v Mor. Třebové. Na podzim se sešly na své
druhé výpravě na Kvíčalku, kde vypátraly Yettiho. Jako kaţdý rok jsme si jeho konec zpestřily
vánoční schůzkou a s chutí se vydáme do toho dalšího!

Mirka Kavrátgjmvá

Vlčice a Lišky
V září se oddíl rozrostl o devět
holčiček, které jsme rozdělily do dvou
druţin, druţiny Vlčic a druţiny Lišek.
Jak je jiţ ve IV. oddíle tradicí, opět
jsou to názvy originální, v našem
oddíle, a většinou i středisku, nikdy
nepouţité. Druţiny vedou trojice
skautek z druţiny Antilop. První
skautský rok je pro malé děti poměrně
obtíţný, zvláště pak, je-li to současně i
první rok ve školních lavicích, a tak si
malé Vlčice a Lišky na schůzkách
především hrají a poznávají se
navzájem. Mají za sebou první společnou výpravu s dvěma vrcholy: prvním bylo vystoupání na
Pastýřku, druhým opékání párků v Pekle. Oslavily také Vánoce a zúčastnily se hned dvou první
střediskových akcí: oslav 75 let skautingu ve městě a Betlémského světla.

142. klub oldskautů
Oddíl oldskautů (dospělých skautů) sdruţuje
dvanáct 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, např. střelecké
soutěţe „O zlatou kulku Oldy Šetrného“, úklidové akce
„Operace PVC“, cyklistické akce pro veřejnost „Cesta na
severozápad“ (www.junak.mtrebova.cz/cnsz) a předvánočního „Betlémského světla“. Letošní největší akcí však
bezesporu byl říjnový „Skautský den“, na jehoţ přípravě i
realizaci se oldskauti také významně podíleli. Pod
hlavičkou klubu je také pořádáno letní táboření rodičů
s dětmi; letos poprvé dokonce ve dvou bězích
(táborech).

Tábor pro rodiče s dětmi

Nřínrava fujášd la Siautsiék dlg

Poslední
červencový
týden
letošního roku se konal na skautské
základně na Kvíčalce uţ desátý ročník
tábora pro rodiče s dětmi. Letos se na
Kvíčalce sešla necelá padesátka

rodičů s dětmi, kteří se sjeli z
nejrůznějších
koutů
republiky.
Nejmladší účastnicí byla šestiměsíční
Kateřinka, která zvládla celý táborový
pobyt, včetně nocování ve stanu.
Nejstaršími byli tři sedmiletí. Jinak se
věkové rozpětí dětí pohybovalo od tří do
pěti
let.
Věku dětí odpovídal i program, který byl pro účastníky tábora připraven. Kromě řady tradičních
her a aktivit prolínala programem celotáborová hra Popletené pohádky. Průvodcem byla známá
postava televizního Večerníčka, kterému děti pomáhaly uvádět zamotané a popletené pohádky
na pravou míru. Nevlídné počasí paradoxně poskytlo větší prostor nejrůznějším rukodělným
aktivitám. Děti si vyráběly, barvily, malovaly, lepily, vystřihovaly technikou kyrigami. A
samozřejmě se taky hrálo a zpívalo. Kaţdý večer se četly na dobrou noc pohádky. Snad jen
počasí letošnímu táboření příliš nepřálo. Za těch deset let zřejmě šlo o nejchladnější a
nejdeštivější tábor. Kvůli dešti se nakonec neuskutečnil ani táborák, na který se všichni moc
těšili. Děti proţily tábor naplno. Snadno se obešly bez teplé tekoucí vody a rovněţ na další
vymoţenosti naší postmoderní civilizace si za ten týden ani nevzpomněly. A spokojení byli
i rodiče. Tábor pro rodiče s dětmi podpořila řada místních i nadregionálních institucí, firem i
jednotlivců, mezi jinými i Pardubický kraj a město Moravská Třebová. Všem dárcům a
sponzorům srdečně děkujeme.

NhDr. Igří Škdraj
Další informace a fotografie na www.taborprorodicesdetmi.wz.cz

Tábor pro rodiče s dětmi ROSA 2010
Od 31. 7. do 7. 8. 2010 se na Kvíčalce konal tábor ROSA (rodinný skauting). Tábora se
účastnilo 17 rodičů a 19 dětí ve věku od 3 do 16 let. Dvě nejstarší ratolesti pomáhaly
s programem. Celý tábor probíhal ve znamení pirátů a hledání jejich pokladu. Námětem
celotáborové hry totiţ byli Piráti z Karibiku. Kdyţ první den připlul na svém škuneru pirát Jack,
poprosil nás o pomoc s hledáním pokladu. Cesta byla dlouhá a nebezpečná, museli jsme si
vyrobit lodě, vyučit se pirátem, vybojovat několik námořník bitev, urazit dlouhou cestu po
rozbouřeném moři při hledání klíčů k truhle a nakonec postavit a zapálit signální oheň, abychom
se dostali z ostrova, na kterém jsme ztroskotali. Samozřejmě se nám nakonec podařilo zdolat
všechny překáţky a nástrahy, najít obrovský poklad a odplout domů. Kromě celotáborové si
účastníci zahráli i další hry a kaţdý den probíhala Kvíčalovská školička. Děti se hravou formou
seznamovaly s tábornickými dovednostmi – šiframi, morseovkou, zdravovědou, uzlováním,
druhy ohňů, poznáváním rostlin, ochranou přírody a také slušným chováním. Všechny nabyté
vědomosti a dovednosti vyuţily děti při plavbě za pokladem. Samozřejmostí byla vlajková četa a
sluţba v kuchyni,
na které se kaţdý
den střídal jeden
tatínek
a dvě
maminky se svými
ratolestmi. Starali
se o umývání
nádobí,
topení,
přípravě dřeva a
udrţování pořádku
v jídelně. Protoţe
nás zastihla i dvě
deštivá dopoledne,
dostaly se na řadu i
omalovánky, bludiště, rébusy, puzzle, karty a jiné stolní hry. Kaţdý večer ve 20 hodin se
táborem linula znělka našeho večerníčku. Zájemci z řad dětí, ale i dospělých si mohli
poslechnout pohádku (takto jsme se zapojili do projektu Celé Česko čte dětem). Byl to úţasný
týden!

Jfr. Eva Burgalmvá, DiS. et DiS.
Další informace a fotografie na www.tabor-rosa.cz

Celoroční práce našich oldskautů je zdánlivě nenápadná, ale ve středisku má zcela jistě 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 moţností naplňují známé heslo „Jednou skautem
– navţdy skautem“.

Hlf. Navdj Kavrátgj, vddmucí mddíju mjdsiautů

RoverskŢ kmen
Jiţ kolem roku 2005 se v moravskotřebovském středisku začala formovat skupina roverů,
skautů starších 15 let, kteří i po ukončení svého působení v roli členů běţných skautských druţin
chtěli v Junáku zůstat a nějakým způsobem pokračovat v činnosti. Pevnější seskupení roverů se
ve skautských kruzích většinou označuje jako roverský Kmen a jeho činnost by se měla nést
v duchu hesla „Slouţím“ – ať uţ se jedná o sluţbu sobě (osobní rozvoj) nebo druhým (oddílu,
středisku, rodině, společnosti a přírodě).
Ne v kaţdém skautském středisku takový
Kmen existuje, neboť je velmi náročné jej
zaloţit i udrţet v chodu, a to zejména kvůli
narůstající vytíţenosti a konkurenci činností
pro vyuţívání volného času jeho členů –
většinou
středoškoláků,
případně
vysokoškoláků. Před pěti lety však do
roverského věku začal dospívat celý třetí
skautský oddíl a kolem této soudrţné party se
během následujících let vytvořilo jádro
současného Kmene. Nejprve podnikali roveři z Patocy akce sami nebo společně s vedoucími a
několika roverkami ze čtvrtého oddílu, ale největším impulzem pro nový start bylo přizvání
odrostlé chlapecké druţiny Orlíků z II.oddílu v září roku 2007 a o rok později dívčí druţiny Lvic
ze 4. oddílu. Po necelých prvních dvou letech činnosti této velké skupiny roverů a roverek,
čítající přes 25 lidí, bylo jiţ krátce psáno v minulých výročních zprávách a nyní zde budeme
pokračovat nejdůleţitějšími událostmi Kmene v roce 2010.
Stejně jako v předchozím školním roce bylo v září 2009 avizováno, ţe o prázdninách 2010
se uskuteční roverský tábor, nyní jiţ druhý ročník. Vstupenkou rovera na tábor mělo být opět
prokázání chuti a odhodlání k účasti tím, ţe se zúčastní alespoň poloviny akcí naplánovaných na
celý rok. Změnou oproti loňsku bylo, ţe ačkoliv bylo do kalendáře akcí naplánováno stejné
mnoţství akcí – tedy šest, tentokrát pouze tři z nich měli připravit starší roveři a zbytek byl
ponechán zcela v reţii mladších členů.
O podzimních akcích jsme vás informovali jiţ v loňském
roce. Na leden 2010 roveři připravili společenský večer pro
všechny starší členy střediska a jejich blízké. V sále Na Písku se
na sto padesát skautů současných i bývalých celý večer
věnovalo hudbě a tanci a shlédlo i několik doprovodných
vystoupení a programů. První ročník společenského večera se
velmi pěkně vydařil, a proto se roveři zavázali uspořádat jej
v příštím roce znovu.
Během následujících zimních měsíců upadli třebovští
roveři poněkud do zimního spánku a protoţe nebyla ţádná jiná
výprava na obzoru, otevřeli kluci z 3.oddílu svoji jarní akci
celému Kmeni. V březnu se tak vypravili na exkurzi do pivovaru Černá Hora a aby trochu
protáhli i své tělo, zavítali navíc do Kuřimi na jednu z největších lezeckých stěn v republice.

Jaro jako by přineslo příval nové energie a nápadů. Probuzení členové Kmene uspořádali
recesní víkendovou akci při příleţitosti 1. máje a originální vypečené úkoly a aktivity
s červenými šátky uvázanými do „jedničky“ si nenechali jen pro sebe, ale vyrazili s nimi i do
rušných ulic Brna. Jednu květnovou sobotu uspořádali LARP, kdy se vţili do přidělených rolí
dozorců nebo osazenstva Chicagské věznice a pokusili se odhalit, kde jsou ukryty diamanty
mafiánských překupníků, kdo ze zkorumpovaných policistů pomáhá vězňům na svobodu a to
nejtěţší – zda vůbec mohou věřit nejbliţšímu příteli či kolegovi. V červnu pak pro velký úspěch
v předchozím roce uspořádaly naše roverky opět
dobročinnou akci Kapka, při níţ se výměnou za
umytí skel automobilů vybíraly peníze na léčbu
dětí postiţených leukémií. Letos se během dvou
dnů podařilo na třebovských pumpách vybrat
19.041 Kč, tedy téměř o 5.000 více neţ loni!
Po prvním měsíci prázdnin se roveři na
začátku srpna opět setkali – začal druhý roverský
tábor KROK 2010, tentokrát na základně
olomouckých skautů poblíţ Javoříčka. Hlavní
změnou oproti loňskému roku bylo, ţe na
programu tábora se podíleli tentokrát všichni jeho účastníci. Díky tomu byl tábor naplněn
pestrou mozaikou odpočinkových, i fyzicky nebo psychicky náročných programů. Stejně jako se
společně bavili, vystřídali se všichni ve sluţbě v kuchyni a nezaskočil je ani doslova mezinárodní
jídelníček sestavený vrchním provianťákem. Podrobnou zprávu o táboře si můţete přečíst na
stránkách střediska.
V září začal nanovo skautský rok a protoţe bylo jasné, ţe se zase všichni rozeběhneme za
svými povinnostmi u druţin, případně na internáty a koleje, dohodli jsme se, ţe se kromě těch
několika akcí ročně pokusíme pořádat i pravidelné schůzky. Do konce roku se zatím konaly dvě
a snad se podaří jak udrţovat jejich frekvenci, tak i dále zvyšovat kvalitu náplně. Kromě toho se
během podzimu konaly jiţ pouze dvě akce – přivítání do roverského věku nově dorostlé druţiny
Antilop ze čtvrtého oddílu – zářijová večerní akce na představení Kmene - a pak prosincová
krátká předvánoční výprava do České Třebové. Na kaţdoroční Mikulášský víkend v Praze se
letos kupodivu vydalo jen malé mnoţství roverů, ačkoliv tato celorepubliková akce nabízí
v podstatě „zadarmo“ zábavu, kulturu i rozšíření obzorů na velmi vysoké úrovni.
Školní rok 2010/2011 tedy zatím není zrovna přeplněn nápaditými roverskými akcemi,
dokonce i loni zaloţený časopis 55ka uţ půl roku mlčí. Parta roverů fungující třetím rokem uţ
by měla fungovat na základě vlastní iniciativy a ne být seshora řízená a nucená k činnosti.
Doufejme tedy, ţe se dosavadní trend rychle změní k lepšímu a roveři se opět ujmou přípravy
zajímavých programů pro sebe navzájem. Motivací do příští poloviny roku by nám mohl být
ObRok 2011 – nejprestiţnější celostátní akce pro rovery, která se koná jednou za dva roky,
a roverská letní expedice/tábor, jehoţ netradiční forma se jiţ začíná rýsovat.
Přejme našim roverům hodně chuti a odhodlání při překonávání výzev na jejich roverské
stezce v následujícím roce, ať se Kmeni daří a zůstane nadále partou báječných lidí, o které se
můţe skautské středisko Moravská Třebová opřít!

Luděi Strmuhaj - Luďa

Letní tábor II., IV. a VI. oddílu
Ve dnech 11. - 24. července se na Kvíčalce konal společný tábor II., IV. a VI. oddílu,
kterého se zúčastnilo na 40 skautů, skautek a světlušek a další skoro 2 desítky vedoucích, rádců
a rádkyň. Vedení tábora se ujala Darzinka s Darzim, hospodaření a účetnictví se chopila Efka
a v kuchyni výtečně vařila Danka. Letního tábora se poprvé zúčastnily i nejmladší světlušky ze
IV. oddílu - Stonoţky, které svůj první čtrnáctidenní pobyt na Kvíčalce zvládaly aţ na výjimky
bravurně.
V celotáborové hře, nesoucí
tajemný název Světla z neznáma,
byly táborové druţinky, coby agenti
z různých států světa (USA, Čína,
Rusko, Německo, Velká Británie
a Egypt) pověřeni vládou své země,
aby v utajení zachránily svou planetu
Zemi, která se nachází ve váţném
ohroţení ovládnutí mimozemskou
civilizací. Po náročném vojenském
výcviku
a vlastnoruční
výrobě
agentských uniforem (savování triček)
se děti v nočním díle snaţí získat pomocí černé skříňky co nejvíce informací o účelu cesty
neznámého předmětu (UFO), které se zřítilo na území Nigérie a které bedlivě střeţí tamní vojáci.
Po následném rozšifrování záhadného písma vesmírné zprávy se dozví, ţe obyvatelé z jiné
planety sem mají namířeno jen z jediného důvodu a to totální zničení a obsazení naší Země.
Agenti proto vymýšlejí způsob jak útok vesmírné civilizace odvrátit a vydávají se na rozličná
místa světa, aby zde získaly bájné předměty (relikvie), jejichţ magickou energii potřebují
k nabití energetických krystalů potřebných k sestavení vysílače, velmi účinné zbraně, která do
vesmírného prostoru vyšle smrtící paprsek a tím odvrátí stále rostoucí sílu zlých mimozemšťanů,
kteří jiţ začali obsazovat naši planetu. Tento pokus však nevychází a zdá se, ţe není jiţ naděje na
zachránění lidské civilizace, Země je jiţ skoro obsazena a tak se agenti vypravují na
nebezpečnou pouť k poslednímu moţnému úkrytu –
bunkru v Malíkově. Na cestě se však jiţ střetávají
s jednotkami zlých ufonů a začíná tak poslední
rozhodující bitva, která se však díky přesile nepřítele zdá
být předem ztracená. V okamţiku zkázy však lid přichází
podpořit jiní hodní mimozemšťané, které agenti paprskem
nevědomky přivolali a společně porazí armádu okupantů
a tím zachrání i celou Zemi.
CTH byla doprovázena nejen rozličnými kostýmy,
světelnými efekty, novými technologiemi či speciální nástěnkou věnující se záhadám všeho
druhu, ale také rádiovým kvíčalovským vysíláním, vytvořeným speciálně pro CTH, které
umoţnilo jednotlivým agentským skupinám radioposluchačů proniknout jak do „zákulisí“ celého

tábora tak i do utajeného vysílání rádia OSN, kde dostávaly pokyny a příkazy od samotného
vedení. Kromě CTH byl tábor protkán samozřejmě celou řadou her nejrůznějšího zaměření. Od
jiţ tradičního Pokladu, který měl letos kupodivu mezi účastníky velký ohlas, přes nejrůznější
bojovky, běhačky a nové hry (Gamebook, Vláčky, Zatopování dolů,…) aţ po Záchranku, která
letos simulovala tragédii po výbuchu plynu a jednotlivé typy zranění zde byly demonstrovány aţ
děsivě reálně. V rámci večerního programu došlo i na oblíbenou show Miss a Missák, ve které si
jednotlivé nominované páry „nanečisto“ vyzkoušely různé momenty ve vztahu muţů a ţen
(první rande, společenský tanec,
ţádost o ruku atd.). Celou soutěţí
diváky
provázeli
výteční
moderátoři, soutěţící hodnotila
hvězdná porota těch nejzvučnějších
jmen a samozřejmě došlo i na ţivá
vystoupení hvězd populární hudby.
Všichni zúčastnění předváděly
výborné výkony, ale z celkového
vítězství se však mohli těšit pouze
dva a to Pavlínka Řezníčková a
Janek Gečnuk.
Počasí nám přálo a po většinu tábora bylo
slunečné a přívětivé. Déšť se přihlásil „jen“ třikrát a to
zrovna v neţádoucích chvílích jako byl první termín
táboráku, který musel být díky tomu zrušen, na druhý
táborák, který jsme si uţili zčásti pouze v jídelně
a v neposlední řadě také na poslední den tábora, kdy nám
komplikoval balení. Mokrý program jsme proto vyuţily
pouze minimálně, např. se odehrával „mokrý díl CTH“
Soud či mladší děti vyráběly své kofoláčky = ufounky.
Páteční odpoledne patřilo kromě her na hřišti a chystání táboráku také slavnostnímu
závěrečnému nástupu, kde se děti dozvěděly celkové výsledky svého celotáborového snaţení.
Celotáborové bodování vyhrála druţina červená ve sloţení Alenka Jílková, Milošek Kostka,
Anetka Budigová, Aneţka Hegrová, Pavlínka Zezulová a Eliška Dopitová. Červené druţince
coby agentům z Ruska se stejně tak dařilo i v bodování CTH. V bodování stanů zvítězily za
holky Alenka s Bacilem a za kluky Paprika s Davidem. Nejlepším bobříkolovcem se stala
Lenička Pohanková z Ještěrek. V rámci tábora byly vyhlášeny i dvě speciální kategorie a to
nejlepší skaut a skautka, kde byla oceněna Alenka Jílková a Janek Gečnuk a také nejlepší
světlušky, kterými se staly Kačenka Dvořáková a Míša Bednářová ze Stonoţek.
Letošní tábor byl vskutku velmi povedený a spokojenost byla vidět z obou stran - jak od
vedoucích, tak i od dětí. Všichni si zaslouţí velkou pochvalu - organizátoři za skvěle odvedenou
práci a děti za bezva partu, ve které se díky namixování různých věkových kategorií věnovali
starší mladším a všichni se hezky vzájemně doplňovali.

Navjíla Kavrátgjmvá

Část třetí:
Účetnictví, kontakty, sponzoři a
vedení střediska

Msjavy 75 jdt siautglfu la lákěstí: Sgiy učí světjušiy Katájiu a Káťu nrácg s ngjmu

Zpráva o registraci


Středisko má 166 členů, coţ je o 18 více neţ
vloni. Za poslední dva roky došlo v součtu
k nárůstu členské základny dokonce o 31 členů.
S výjimkou roku 2007 jiţ šest let středisko
zvyšuje počet svých členů. (2004: 122 členů,
2005: 132 členů, 2006:142 členů, 2007: 132
členů, 2008: 145 členů, 2009: 148 členů)



Ve středisku je 114 osob mladších 18 let a 52
dospělých (vloni 106 a 42) Z tohoto počtu
dospělých činovníků je 40 registrováno u oddílů,
tedy pracují s dětmi.



Středisko je tvořeno šesti oddíly: třemi chlapeckými, dvěma dívčími a oddílem oldskautů.
Mnoho z dospívajících a mladých dospělých ze všech „dětských“ oddílů tvoří roverský
kmen.



Žen je ve středisku 79, z toho je 26 světlušek, 22 skautek a 18 roverek a 13 dospělých.
Mužů má středisko 87. Toto číslo tvoří 39 vlčat, 12 skautů, 20 roverů a 16 dospělých. Obě
pohlaví jsou tedy zastoupena vcelku rovnoměrně.



Největší nárůst členů zaznamenal I. oddíl Bílá stopa, který se rozrostl o 16 dětí a
nejvýznamněji tak přispěl k boomu střediska. Dlouhodobě největším oddílem je IV. oddíl
Jamamby.



Složení jednotlivých oddílů
I. oddíl Bílá stopa:

46 členů. 42 dětí, 4 dospělí.

II. oddíl:

16 členů. 12 dětí, 4 dospělí.

III. oddíl Patoca:

17 členů. 17 dospělých.

IV. oddíl Jamamby:

52členů. 42 dětí, 10 dospělých.

VI. oddíl:

25 členů. 18 dětí, 7 dospělých.

Oldskauti:

12 členů.

Kvalifikace činovníků


Vzdělávání dospělých v organizaci Junák – svaz skautů a skautek je akreditováno
Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy a je uznáváno jako dostatečné pro práci s
dětmi. Dokonce je chápáno jako alternativa pedagogického vzdělání.



Z 52 dospělých osob má 26 členů sloţenou vůdcovskou zkoušku, vůdci tedy tvoří 50%
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 ţádnou potíţ s kvalifikací svých činovníků.



Čekatelskou zkoušku, předstupeň vůdcovské zkoušky, má 35 osob ze všech 75 členů
střediska starších patnácti let, to je 46 %.



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



Pokud jde o vzdělání neskautské: vysokoškolsky vzdělaných dospělých má středisko
Moravská Třebová šestnáct (tj. 30% dospělých) a současně mnoho dalších stále studuje, je
tedy předpoklad, ţe se dosaţené vzdělání, jakoţ i počet vzdělaných bude i nadále zvyšovat.

Poznámka: Tato zpráva vychází z údajů posbíraných v rámci registrace v lednu 2010, v současné době se údaje mohou lišit.

Znráva m hmsnmdařdlí
Junák – svaz skatů a skautek ČR je dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské
sdruţení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., sdruţující své členy bez rozdílu národnosti,
náboţenského 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 2010 zaměřena na
výchovnou činnost, zabezpečování základny Kvíčalka a provoz skautského domu na ulici Horní
34. Proběhla oprava oken na objektu kluboven.
V rámci doplňkové činnosti v roce 2010 získal Junák – středisko Moravská Třebová z
pronájmu svého majetku - klubovny a základny (doplňková činnost) ve výši 2 970 Kč.

Rmzvaha (v tgsících Kč)
Aktiva
Stavby

2009
310

2010
310

Pozemky

5

5

Drobný dl.
majetek
Oprávky

134

134

- 134

-134

Hotovost

32

29

BU
Pohledávky
Provozní
zálohy
CELKEM

272
0
0

315
0
0

619

659

Pasiva
Základní
jmění
Nerozdělený
HV
Závazky

2009
533

2010
535

97

83

3

3

Ostatní
pasiva
HV ve
-14
schvalovacím
řízení

1
37

619

659

Ial Stdhsiaj, účdtlí střddgsia

Rekonstrukce kluboven
Na počátku byla závěrečná práce k vůdcovským zkouškám… a v závěru teplejší a
světlejší klubovny. Jeden z roverů, Tomáš Sekanina, v rámci vůdcovských zkoušek vypracoval
projekt na plastová okna a dokázal získat i grant a příspěvek od města M. Třebová. Pak uţ
nastoupil vedoucí střediska, získal firmu a v průběhu měsíce října byla vybourána stará kastlová
dřevěná a jiţ notně poničená a netěsnící okna, nainstalována byla nová plastová včetně
venkovních i vnitřních parapetů. Oproti původnímu projektu byla vyměněna tři okna navíc.
Cílem projektu bylo zamezit značnému úniku tepla skrz okna kluboven ve skautském
domě, sníţit náklady na vytápění, prosvětlit interiér budovy a sníţit hlučnost. Tento záměr se
povedlo zcela naplnit, byť například náklady na vytápění zatím nejsme schopni vyčíslit. Jediné,
co se dosud nepovedlo realizovat, jsou zednické práce a následná výmalba kluboven, s čímţ
čekáme na jaro. Na chod střediska, druţinových schůzek apod. ovšem tento nedostatek nemá
ţádný vliv a klubovny jsou uţívány běţným způsobem.
V průběhu následujících let plánujeme rozjet III. etapu rekonstrukce skautského domu,
kdy by mělo dojít k přestavbě horního podlaţí na prostory se sociálním zařízením, kuchyňkou a
loţnicí. Takto vybudovaný prostor bude slouţit skautům z Moravské Třebové i z jiných měst
k víkendovým pobytům.

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 zejména: Vojenská střední škola a Vyšší
odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové, Cukrárna Linda, Cukrárna Zdena, paní
Olga Čermáková, Městská knihovna Ladislava z Boskovic, firma OR-CZ s.r.o., Potraviny Konečný,
manţelé Skoupí – firma Avril, firma Tip sport, knihkupectví Josef Musil, Bredy 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, jeţ zásadním způsobem pomáhají při údrţbě 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.

Složení řídících a kontrolních orgánů,
kontakty na oddíly a 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/

Oficiální e-mail střediska

junak@mtrebova.cz

Nástěnka

na ul. ČSA ve výloze firmy Tip sport

Organizační číslo střediska:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

533.04
62033000
265-62033000
169911571/0300 u ČSOB

Důležití činovníci
Účetní střediska

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

Předsedkyně revizní komise

Ing. Daniela Blahová
 Daniela05@seznam.cz

Tajemnice střediska

Bc. Jitka Vojtková
 vojtkova.j@gmail.com

Klub přátel skautingu

Tomáš Sedláček – Tom
 tsedlacek@mtrebova-city.cz

Oddíly, jejich vůdci a webové stránky
I. oddíl Bílá stopa

http://bilastopa.wz.cz/
Vladislav Holešovský – Aladin
 aaladin@centrum.cz

II. oddíl

http://druhy-oddil.ic.cz/
Bc. Miroslav Maixner
 miroslavmaixner@seznam.cz

III. oddíl Patoca

http://www.patoca.com/
Jaroslav Matuška - Siky
 @patoca.com

IV. oddíl Jamamby

http://jamamby.rajce.idnes.cz/
Mgr. Lenka Greplová – Darzinka
 darzinka@seznam.cz

VI. oddíl Medura

http://mt-skautky.webnode.cz/
Galina Novotná
 galina.novotna@eadvokacie.cz

Oddíl oldskautů

Ing. Pavel Navrátil – Jessie
 navratil@vsmt.cz
www.tabor-rosa.cz
www.taborprorodicesdetmi.wz.cz

RoverskŢ kmen

Ing. Luděk Strouhal
 ludek.strouhal@patoca.com,

Část čtvrtá:
Fotostřípky z činnosti
moravskotřebovskŢch skautů

Stmlmžiy mstrmstřdjiylě

Nmřád lěidd
jmzíkd 

