Výroční zpráva
2012
Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Moravská Třebová

O poslání, Junáku a skautingu vůbec
Skauting bez hranic
Skauting je největším hnutím mládeže na světě
– v určité podobě existuje ve 214 státech.
Nenajdete jej pouze v sedmi vesměs totalitních státech (Afghánistán, Andora, Barma, Čína,
Kuba, Laos a Severní Korea). Celkem má téměř
40 milionů členů.

Skauting v ČR
V ČR působí několik skautských organizací, z
nichž se svými více než 45 000 členy je největší
Junák – svaz skautů a skautek ČR. Je to dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující
své členy a členky bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy
nebo jiných rozdílů.
Junák je členem světových skautských organizací a hlásí se k jejich poslání, principům a metodám.

Poslání Junáka
Světový skauting oslavil v roce 2007 sto let své existence a český Junák tak učinil letos
– 2012. Podoba činnosti se za tu dobu značně proměnila, stejně jako samotná společnost a požadavky na její členy. Přesto se základní metoda a hodnoty skautingu ukázaly
jako nadčasové a přetrvaly dodnes.
Junák usiluje o všestranný vývoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností, tak aby byli po celý život připraveni
naplňovat tři základní principy skautingu:
Povinnost k sobě jakožto odpovědnost za svůj život a osobní rozvoj.
Služba druhým ve smyslu pomoci bližním a naplňování role aktivního a odpovědného člena společnosti.
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Odpovědnost k bohu chápaná jako hledání duchovních a morálních hodnot, které
člověka přesahují, hodnot jako je Pravda, Krása, Láska.
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Milí čtenáři, v této výroční zprávě vám nabízíme souhrn nejdůležitějších informací o junáckém středisku Moravská Třebová a dění v něm za
rok 2012.
Rokem 2012 vstoupil Junák do druhého století
své existence. V létě tomu bylo přesně 100 let od
prvního skautského a zároveň prvního dětského
tábora v českých zemích. V celé ČR probíhaly
oslavy a připomínkové akce různého charakteru.
Kromě aktivit ke skautskému výročí plnily
naše diáře i „běžné akce“. K těm společným
našeho třebovského střediska patřil Společenský večer (3. ročník), soutěž ve střelbě ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného (jubilejní
20. ročník), úklidová akce ke Dni Země „Operace PVC“ (7. ročník), cyklistická jízda pro veřejnost „Cesta na severozápad“ (12. ročník), skautská „bojovka“ ve večerních ulicích Moravské Třebové „Záhada hlavolamu“ (15. ročník) a tradiční
prosincové Betlémské světlo (v Moravské Třebové
popatnácté). Připočteme-li celou řadu akcí oddílových a družinových, organizování šesti letních
táborů, účast na Tříkrálové sbírce, nadační sbírce
KAPKA, ekologické akci ALKO, okresním kole závodu O totem náčelníka a stužku náčelní, Skautském dni na mladějovské úzkokolejce… byl rok
2012 na činnost opravdu bohatý.
Stěžejním dílem budovatelským pak byla přestavba letitého „nářaďáku“ u naší chaty Na Kvíčalce, kde v létě parta obětavců pod vedením střediskového vedoucího Darzího odvedla poctivý kus
práce. Všem, kteří pomohli, ale i všem, kteří se svědomitě celoročně věnovali dětem a samozřejmě
i našim sponzorům a příznivcům patří náš společný dík.
Ing. Pavel Navrátil – Jessie, mediální zpravodaj
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Poděkování
Za dlouhodobou spolupráci děkujeme především městu Moravská Třebová a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za podporu prostřednictvím ústředí Junáka.

Hlavními sponzory naší činnosti je Město Moravská Třebová, Pardubický kraj a firmy Agrostav Jevíčko – Ing. Jiří Matoušek a MM nástrojárna s.r.o. Bez jejich přispění bychom nemohli
dosahovat našich cílů. Zvláštní dík patří Vojenské SŠ a VOŠ MO v Moravské Třebové za dlouhodobou podporu a spolupráci.

Dále pak děkujeme těmto firmám, institucím
či osobám za finanční i jinou formu podpory:
Josef Musil
Moravec Pekárny s.r.o.
– Pekařství cukrárna Linda
Tip sport Moravská Třebová
Vít Šimeček
Zdravé město Moravská Třebová

Poslední ale ne nejméně důležitý dík patří rodičům našich
členů za přízeň a spolupráci. Rovněž bývalí členové střediska,
zejména družiny Jelenů, Lišek a Lvíčat přispěli nezanedbatelným způsobem při údržbě naší základny.
Děkujeme!
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O středisku
V roce 2012 se skautské středisko Moravská Třebová s přehledem drželo v první
desítce největších ze všech 37 středisek v rámci Pardubického kraje.

Skautské středisko je nejmenší organizační jednotkou Junáka s právní subjektivitou,
zastupované vůdcem střediska jakožto statutárním orgánem. Každé středisko je tvořeno oddíly, které sestávají alespoň ze dvou družin po šesti a více členech.
Některá střediska sdružují i oddíly fungující v okolních obcích (Letohrad) a rovněž ve
větších městech může fungovat více středisek (Pardubice).

V okrese Svitavy působí pět skautských středisek. Tradičně má mezi
nimi Moravská Třebová největší členskou základnu s výjimkou právě roku
2012, kdy nás díky obřímu nárůstu
o 30 lidí předstihlo o jednoho člena
středisko Litomyšl.
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Zpráva o registraci
V roce 2012 registrovalo středisko Moravská Třebová 170 členů. Poprvé po šesti letech zaznamenalo pokles oproti předchozímu roku, naštěstí pouze o 4 členy. Je tak stále v porovnání např. s rokem 2007 téměř o 30% větší.

V předchozích letech narostl zejména počet dospělých členů, jak dospívala členská základna. Z registrovaných osob bylo 111 mladších 18 let a 59 dospělých. Mírný pokles byl
zaznamenán pouze na straně dětí. Z uvedeného počtu dospělých činovníků je 43 registrováno u oddílů, tedy pracují s dětmi přímo a podílí se na tvorbě programu.
Středisko tvoří tři chlapecké a dva dívčí oddíly, u Oldskautů jsou registrováni dospělí, kteří
nepracují s dětmi přímo. Mnozí skauti ve věku od 15 do 26 napříč všemi oddíly tvoří seskupení Roverského kmene.
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Jediný nárůst členů v roce 2012 zaznamenal chlapecký II. oddíl, který se rozrostl o 11 dětí.
Dlouhodobě největším oddílem je dívčí IV. oddíl Jamamby. Stabilně klesají počty III. oddílu
Patoca, jelikož sdružuje pouze rovery ve vysokoškolském věku, kteří na aktivní skautování
mají stále méně času. Velmi solidní členskou základnu si drží už druhý rok oldskauti.

Světlušky

Vlčata

Skautky

Skauti

Roverky

Roveři

Dospělí

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

31
24
26
14
19
27
26
35
29

26
25
17
21
23
25
39
35
31

15
26
26
26
34
22
22
16
17

17
17
30
13
14
10
12
19
29

3
1
1
5
5
7
18
19
15

9
7
7
17
23
14
20
18
17

39
32
35
36
28
43
29
32
32
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ROK

Junák rozlišuje několik výchovných kategorií, od nejmladších světlušek a vlčat, přes starší
skauty a skautky až po dospělé členy – tzv. oldskauty. Zvláštní kategorií jsou roveři a roverky, odrostlí“ členové skautských oddílů, kteří se kromě přípravy na budoucí povolání
”
a hledání svého místa ve společnosti často intenzivně věnují tvorbě programu jak pro
mladší věkové kategorie, tak pro své vrstevníky.

Z uvedených počtů jednotlivých výchovných kategorií je zřejmé, že dětské oddíly prodělávají běžně skokové změny způsobené náborem nových členů či přechodem do vyšší věkové
kategorie. Oproti tomu počty roverů a dospělých dlouhodobě rostou, což znamená, že se
daří určitou část odrostlých“ členů udržet v organizaci, což je velmi pozitivní.
”
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O středisku

Kvalifikace činovníků
Vzdělávání dospělých v organizaci Junák – svaz skautů a skautek je akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a opravňuje je tak k práci s dětmi. Dokonce je
toto chápáno jako alternativa pedagogického vzdělání.
Prvním, nepovinným, stupněm skautského vzdělání jsou rádcovské kurzy, určené pro skauty
a skautky ve věku přibližně 14 let, kteří se začínají podílet na vedení družin. Od členů starších 15 let, kteří pomáhají s vedením oddílů, je vyžadována Čekatelská zkouška. Podmínkou pro vůdce oddílů je kromě věku nad 18 let složení Vůdcovské zkoušky. Její nedílnou
součástí je i zdravotnický kurz v délce 48 hodin zakončený teoretickou i praktickou zkouškou. Pro další prohloubení již nejen pedagogických dovedností pak slouží různě zaměřené
Lesní školy, Odborné činovnické kvalifikace či manažerské kurzy pro vůdce vyšších organizačních jednotek.

Vůdcovskou zkoušku má složeno 50% dospělých členů střediska, mezi vůdci oddílů pak
všichni bez výjimky. Alespoň čekatelskou zkoušku mají všichni zástupci vůdců oddílů, mezi
staršími 15 let je jich pak přes polovinu. Takto vysoká úroveň ještě stále není ve všech střediscích běžná a proto můžeme být na naše činovníky skutečně hrdí. Všichni, kteří bezprostředně pracují s dětmi, mají dostatečnou kvalifikaci, někteří z nich pak dále pracují na
svém sebevzdělávání. Vyšší než vůdcovské kvalifikace již dosáhlo šest vedoucích.
Lenka Greplová – Darzinka
Luděk Strouhal
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Poznámka: Uvedené údaje byly shromážděny v únoru 2012, v současné době se mohou mírně lišit.

Středisková rada
Vůdce střediska
Zástupce vůdce střediska,
Vůdce I. oddílu
Vůdce II. oddílu
Vůdce III. oddílu
Vůdce IV. oddílu
Vůdce VI. oddílu
Vůdce 142. klubu OS,
Mediální zpravodaj
Tajemník střediska
Účetní střediska
Pokladník střediska
Zdravotník střediska

O středisku

Složení řídicích a kontrolních orgánů, kontakty

Lubomír Grepl – Darzí
Vladislav Holešovský – Aladin
Bc. Miroslav Maixner
Bc. Martin Hlaváč
Mgr. Lenka Greplová – Darzinka
Galina Novotná
Ing. Pavel Navrátil – Jessie
Mgr. Jitka Vojtková
Ing. Jan Stejskal, Ph.D. – Johan
Mgr. Kateřina Kaderková – Kafka
Eva Vedmochová

Další volené funkce
Předseda revizní komise
Členové revizní komise

Ing. Daniela Blahová
Bc. Tomáš Jakl – Jump
Mgr. Eva Burianová, DiS. et DiS. – Efka

Kontaktní informace
Lubomír Grepl
Jiráskova 113
571 01 Moravská Třebová
+420 732 607 698

Najděte si nás
webové stránky
e-mail pro kontakt s veřejností
nástěnka
Klub přátel skautingu

http://junak.mtrebova.cz
junak@mtrebova.cz
T.G.Masaryka 17, výloha z ulice Zámecké náměstí
tsedlacek@mtrebova-city.cz
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Střediskové akce 2012
Kromě činnosti v rámci oddílů se několikrát do roka setkáváme při společných střediskových akcích. Některé jsou určeny jen pro naše členy, na jiné zveme
i skauty z jiných středisek a několik jich otevíráme pro širší moravskotřebovskou
veřejnost. Několikrát do roka se pak vybrané skupiny či jednotlivci vypravují na
akce, které svým formátem středisko přesahují.

JAK VYPADAL ROK 2012
Leden
Třetí Skautský společenský večer
plný hudby, tance a setkání
Únor

20. ročník soutěže ve střelbě ze
vzduchovky O zlatou kulku Oldy Šetrného
Duben
Sedmá jarní mise“ na úklid Pekla s
” PVC, při příležitosti
názvem Operace
Dne Země
Svojsíkův závod vlčat a světlušek

Červen
12. ročník Cesty na severozápad pro
širokou veřejnost
humanitární akce KAPKA
Červenec – srpen
Letní tábory
Listopad
15. ročník (a šestý námět) bojovky
ve večerních Třebovských uličkách
Prosinec
Adventní setkání se spoluobčany při
rozdávání Betlémského světla
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Skautský společenský večer
Roverský kmen našeho střediska pořádal již potřetí pro moravskotřebovské skauty starších věkových kategorií i neskauty středisku blízké či naši činnost podporující v sobotu 7. ledna 2012 od
19:30 v sále Na Písku společenský večer. K tanci hrála kapela Menhir Studená Loučka, nechybělo
občerstvení, předtančení a charitativní sbírka formou tomboly (výtěžek šel na charitu).

O zlatou kulku Oldy Šetrného
Za slunného sobotního dopoledne 3. března 2012 se
uskutečnil již 20. ročník skautské soutěže ve střelbě
ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného“. Přišlo
velmi pěkných 93 účastníků, kteří se kromě soutěžní
střelby v šesti kategoriích mohli zapojit do doprovodného programu (dovednostní soutěže, elektronická střelnice, ukázka imitačních prostředků Armády ČR). Nejlepší
střelce ocenili vítězové prvního ročníku z roku 1993, kteří
mezi nás přišli. Nejlepší družiny samozřejmě nejvíce potěšily vyhrané a na místě snězené dorty.

Operace PVC aneb Úklid přírody v okolí města
V sobotu 21. dubna 2012 uspořádali moravskotřebovští skauti
v rámci Dne Země již 7. ročník úklidové akce Operace PVC, při
které Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska
a Křížového vrchu. I když nám zejména zpočátku počasí příliš
nepřálo, našlo se 34 dobrovolníků, kteří posbírali asi deset pytlů
odpadků, které do přírody nepatří. Nakonec se všechny skupiny
sešly u společného ohně v Pekle, kde se jim mimo jiného dostalo i tradičního poděkování přímo od Paní lesa. Akci podpořilo
Město a Technické služby Moravská Třebová.

Okresní kolo závodu O totem náčelníka a stužku náčelní
V sobotu 28. dubna 2012 se konaly v Dolním Újezdu okresní závody vlčat a světlušek. Naše středisko vyslalo dvě hlídky vlčat a jednu hlídku světlušek. Akce byla pořádána v duchu stoletého výročí českého skautingu. Osmnáct registrovaných hlídek startovalo vždy po pěti minutách. Také
volný čas před a po doběhnutí byl dobře organizován a vyplněn. Obě kategorie vyhrály hlídky
pořádajícího Dolního Újezdu, což bylo symbolickou odměnou za kvalitní přípravu závodu. Odměnou pro všechny bylo nádherně slunečné počasí. Nás může mrzet jen to, že naše chlapecké
hlídky byly pátá a šestá a Stonožky byly na čtvrtém, to je prvním nepostupovém místě.

12

Aladin

Střediskové akce 2012

Cesta na severozápad – cyklistická akce pro veřejnost
Rok se sešel s rokem a dobrodruzi všech věkových kategorií v neděli 3. června 2012 již po dvanácté vyrazili na kolech cestou na severozápad. Trasa opět vedla po lesní silničce mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem. Navzdory
jistým problémům s propagací letos na Cestu vyrazilo slušných 83 účastníků. Na dvanáctikilometrové trase na ně čekalo 16 kontrol, na kterých plnili rozmanité úkoly (proti loňsku jich byly dvě třetiny obměněny). Zúčastnilo se hodně malých dětí, ale také senioři. Soudě podle ohlasů se letošní ročník líbil. Organizaci zabezpečovalo 36 pořadatelů z našeho
střediska.

Kapka 2012
I letos, jako každý rok, se uskutečnila nadační akce Kapka. Tento projekt ve spolupráci Nadace
pro transplantace kostní dřeně a Junáka – svazu skautů a skautek ČR se koná každý rok a letos
připadl na termín 15. – 17. června. Skauti na čerpacích stanicích umývají čelní skla aut a poskytují informace o projektu, lidé pak můžou přispívat do kasiček, čímž se získávají prostředky na
rozšíření Registru dárců kostní dřeně. Tento rok se nám podařilo vybrat 15 999 Kč.
Alča

Letní tábory 2012
Se začátkem letních prázdnin se na Kvíčalce rozběhla také tábornická sezóna. První turnus (1.14.7.2012) letos připadl vlčatům z 1. oddílu, poté na Kvíčalce tábořily skautky, světlušky a skauti
ze 4. a 2.oddílu, dále skautky a světlušky ze 6. oddílu (27.7.- 5.8.2012) a nakonec dva týdenní
tábory rodičů s dětmi (RsD 11.– 18.8.2012 a ROSA 18.– 25.8.2012). Naši roveři letos uspořádali
prázdninovou roverskou expedici do Černé Hory (6.- 16.7.2012).
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Rekonstrukce nářaďáku na Kvíčalce
Letošní stěžejní stavební akcí byla od konce června rekonstrukce nářaďáku u chaty na Kvíčalce.
Více než 30 let stará dřevěná stavba již dosluhovala a přestávala vyhovovat nárokům na uskladnění táborového inventáře. Přestavba započala koncem června stržením a rozebráním původní
konstrukce. V červenci byly vybetonovány základové nosné patky a vztyčena nová trámová konstrukce. Montáž střechy a obití stěn bylo hotovo právě včas, aby se již do nového nářaďáku dal
při balení tábora 25. srpna uložit materiál. Akce si vyžádala velký počet odpracovaných hodin a
všem zainteresovaným dobrovolníkům patří velké poděkování.

Skautský den na mladějovské úzkokolejce
Na pozvání pardubické krajské rady Junáka si v sobotu
22. září 2012 daly v Mladějově na Moravě dostaveníčko
bezmála tři stovky skautů. Pořadatelé ze středisek Letohrad a Moravská Třebová pro ně připravili zajímavý program na dvaceti stanovištích podél trati a samozřejmě
také svezení vláčkem, prohlídku muzea a další. Z našeho
střediska se akce zúčastnila početná skupina z 1., 2. a 4.
oddílu. I přes ne zrovna ideální počasí panovala na druhém ročníku správná skautská atmosféra.

Jubilea
Významná životní jubilea letos oslavili hned tři bývalí a současní členové střediska: v srpnu
sedmdesátiny Eva Vedmochová, mnohaletá oddílová a táborová vedoucí, zdravotnice, zasloužilá činovnice, organizátorka a lektorka skautských kurzů, v říjnu osmdesátiny Květa Weissarová, manželka bývalého střediskového a kvíčalovského vedoucího Vladimíra Weissara staršího
a v listopadu osmdesátiny ing. Karel Metyš, mnohaletý skaut (v letech 1968-70 střediskový vedoucí), vodák a milovník pobytu v přírodě. Pevné zdraví, štěstí a životní elán do dalších let osobně
popřáli jmenovaným zástupci našeho střediska.

Záhada hlavolamu – večerní hra v ulicích města
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15. ročník skautské bojovky ve večerních ulicích historického centra Moravské Třebové se uskutečnil v sobotu 24.
listopadu 2012. Hry na motivy známé knihy Jaroslava Foglara se zúčastnilo 146 hráčů v 19 týmech. Z „přespolních“
letos přijeli skauti a skautky z Jevíčka, Brněnce, Boskovic,
Ústí nad Orlicí a Poličky. Středem zájmu byl tajemný ježek v kleci a chybět samozřejmě nemohli Rychlé šípy, Široko a další postavy. Nejvíce potřebných informací a tedy
i vítězství získaly Vlčice (hrající za časopis TAM–TAM), druzí byli Černí panteři (Sběrač) a třetí
Ještěrky (TAM–TAM). Pořádali moravskotřebovští roveři.

Již po patnácté jsme přivezli pro naše spoluobčany do Moravské Třebové Betlémské světlo. Převzali jsme ho od brněnských skautů v sobotu u vlaku ve Svitavách a poté předávali veřejnosti
v neděli 23. prosince 2012 v 17 hodin u muzea. I letos byl o tento předvánoční symbol míru,
naděje, lásky a pohody rodinného krbu velký zájem, a to i přes to, že vítané dopolední sněžení
přešlo v odpoledních hodinách v déšť. O úvodní pěvecké vystoupení se již tradičně postarala
Schola a nechyběly samozřejmě ani domácí perníčky pro účastníky od našich děvčat. O důstojnou předávku v krojích se bez ohledu na počasí opět postarali chlapci z 2. oddílu.

Střediskové akce 2012

Betlémské světlo 2012

nepodepsané texty Ing. Pavel Navrátil – Jessie
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Činnost oddílů
Ačkoliv středisko je základní organizační jednotkou Junáka, těžiště výchovné činnosti
se odehrává v rámci oddílů. Ty se skládají ze dvou a více družin, které se každý týden
schází na družinových schůzkách a v průměru jednou za měsích na výpravách. O něco
méně často se pak setkávají na společných oddílových akcích. Činnost každé družiny
a oddílu závisí na věku a zájmu dětí.
Jaký byl rok 2012 pro naše oddíly? Výtah toho nej– najdete na následujících stranách.
Chcete-li se dozvědět více nebo se s námi potkat na našich výpravách či schůzkách, neváhejte využít níže uvedených kontaktů.

I. oddíl Bílá stopa
IV. oddíl Jamamby
http://bilastopa.wz.cz
http://jamamby.rajce.idnes.cz
Vladislav Holešovský – Aladin
Lenka Greplová – Darzinka
aaladin@centrum.cz
darzinka@seznam.cz
II. oddíl
VI. oddíl Medura
http://druhy-oddil.ic.cz
http://mt-skautky.webnode.cz
Miroslav Maixner
Galina Novotná
miroslavmaixner@seznam.cz
novotna.galina@gmail.com
III. oddíl Patoca
Roverský kmen
http://patoca.com
http://patoca.com/roverimt
Martin Hlaváč
Luděk Strouhal
vedeni@patoca.com
ludek.strouhal@patoca.com
142. klub Oldskautů
http://tabor-rosa.cz/
http://taborprorodicesdetmi.wz.cz/
Pavel Navrátil - Jessie
navratil@vsmt.cz
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1.oddíl vlčat Bílá stopa
V letošním roce jsme se jako obvykle snažili připravovat pro členy našeho oddílu bohatý a pestrý
program zaměřený na výchovu odpovídající věku vlčat. Díky tomu, že v září neodešla nejstarší
družina do skautského oddílu, rozrostl se náš oddíl o družinu nováčků. Celý oddíl od září pokračuje v práci s novou stezkou vlčat, která vyžívá sice tradiční postavu Mauglího, ale v pojetí
uzpůsobeném dnešním dětem.
V lednu jsme vyrazili na zimní výpravu „Proti proudu potoka“. Sledovali jsme potůček na
vstupu do Pekla. Potom jsme přes pláně na Srnčí došli ke „Grafitovce“ Pomocí vysílaček a volání
„Tady orel.“ jsme našli Aladina, který mezi tím uvařil polévku schován za srubem. Přesto, že bylo
velmi mrazivo, výprava se vydařila. V únoru jsme se zúčastnili dalšího ročníku střelecké soutěže
„O kulku Oldy Šetrného“. Za výkony mnohých vlčat jsme se nemuseli stydět.

O letošním březnovém víkendovém pobytu na Kvíčalce nám vyšlo počasí a i když bylo chladněji i sluníčko se na nás párkrát podívalo. Část pobytu jsme věnovali vaření polévky na venkovním ohništi a celý víkend nás provázela hra – opět jsme naháněli vrahouna Toma. Ke Dni země
pořádalo naše středisko pro město akci Perfektně Vyčištěné Cesty. Náš oddíl si vybral nelehký
úkol – vyčistit od odpadků Křížový Vrch.
Také jsme reprezentovali ve vlčácké soutěži „O totem náčelníka“ náš oddíl i středisko. Závod pořádali skauti z Dolního Újezdu a celý den byl věnován 100.výročí vzniku skautingu u nás.
Bohužel jsme skončili na nepostupových místech. Stříbrná šestka byla čtvrtá a Zelená byla šestá.
V červnu jsme se zúčastnili brigády na přípravu tábora na Kvíčalce a také jsme vytáhli svoje
rodiče na Cestu na severozápad. Dopoledne strávené jízdou na kolech a plněním různých úkolů
bylo opět pohodové.
V červenci jsme prvních 14 dní trávili na táboře na Kvíčalce. Na tábořiště jsme přišli v neděli
odpoledne. Jak už to na našich táborech bývá, dobrá polovina členstva byli nováčci a tak se táborové dění zpočátku rozjíždělo trochu ztuha. Ale po pár dnech vše makalo tak, jak má. Celým
táborem nás provázela hra „Cesta rytíře“. Tábořiště se změnilo na území nazývané Centerland
a všichni hrdě a oddaně sloužili králi této země. Vše by bylo v pořádku, kdyby se zlý a dobyvačný
Dreden nezmocnil princezny o jejíž ruku se ucházel syn našeho krále. Ale jak už to bývá, zlo bylo
po právu potrestáno, princezna zachráněna a dobro zvítězilo.
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Běžný táborový den byl po ranním nástupu a prohlídce stanů zahájen přípravou dřeva do

Činnost oddílů

kuchyně, letos jsme tuto činnost měli usnadněnu zpracováváním dřeva z rozebraného nářaďáku. Po přesnídávce začaly hry, turnaje, plnění bobříků a jiné aktivity. Po obědě a poledním
klidu následovala CTH nebo větší hra a po svačině druhá hra. Po večeři a nástupu kluci vytáhli
kytary a mnozí si poseděli u stožáru a zazpívali. Program pro všech 20 vlčat zvládli připravit a
koordinovat Indy s Tomem ve spolupráci s Liborem, Kuldou, Hafanem a Davidem z Ostřížů. O
jídlo ve všech podobách se tradičně starala Jiřka, letos ve spolupráci s Vášou. A na to vše dohlížel
Aladin. Dva nováčky jsme měli i v řadách starších. Skautský život ochutnal Indyho kamarád ze
střeleckého oddílu Honza, který ale vše v pohodě zvládl. Stejně tak i Kamča, která nám letos dělala zdravotnici. Musím prohlásit, že tak přísnou a ochotnou zdravotnici jsme dlouho na táboře
neměli.
V září jsme zahájili již osmnáctou sezonu činnosti oddílu Bílá Stopa. Opět jsme zorganizovali nábor ve školách
i letos byl plně v režii mladých rádců a vedoucích a i díky
tomu se nám podařilo naplnit stav nové šestky, která přebrala šedou barvu. Nováčků se přihlásilo devět. V tomto
měsíci jsme vyjeli, společně s ostatními oddíly střediska,
do Mladějova na soutěžní vyjížďku vláčkem po úzkokolejce.
Od začátku školního roku se opět rozběhla Indyho celoroční hra – Keška. Vlačata si na našich stránkách vyluští
šifru s indíciemi a pak hledají krabičku, kde mají malý dárek a seznam kam zapíší své pořadí. V říjnu jsme šli na
podzimní Kvíčalku. Nocovali zde pouze hoši ze starších
šestek a již v pátek večer museli prokázat svou statečnost
při několika nočních hrách. Druhý den byl prodchnut hrou, do které se zapojili i nováčci, kteří se
přišli dopoledne podívat. Zatím co odpoledne hra pokračovala plněním dalších úkolů, nováčci
odešli přes Peklo ze své první výpravy domů. Zbytek oddílu si v pohodě užil zbytek víkendu na
Kvíčalce.
V listopadu jsme vyrazili s nejstaršími družinami do Tatenic a odtud okolo potůčku jsme
vystoupali až do Strážné. Vrchol Lázku jsme těsně minuli. Pak jsme sešli do údolí Hraničního
potoka, kde jsme navštívili Kopretinovou Louku – tábořiště lanškrounských skautů. Také jsme
se se třemi šestkami zapojili do večerní bojové hry. Tuto hru ve večerních ulicích města připravili
pro skauty a vlčata nejstarší třebovští skauti. Hru jsme sice nevyhráli, ale výborně jsme si zahráli
v tajemných večerních ulicích našeho města.
Na začátku prosince proběhl první víkend věnovaný plnění podmínek vlčka elektrikáře. Tuto
akci připravil Indy s kamarády.
V předvánočním čase jsme si na poslední schůzce udělali vánoční besídku – přišlo 28 kluků.
Před vánocemi jsme vyrazili na výpravu za jmelím a cestou domů jsme se zastavili na Kvíčalce.
Také jsme již tradičně vypomohli linhartické škole s rozdáváním betlémského světla a zúčastnili
se i rozdávání světla ve Třebové.
V letošním roce byl oddíl doplněn devíti nováčky, které vede Libor. U Červené šestky zůstal
jako vedoucí Tom. Tato šestka má 8 členů. Nejstarší Stříbrná 6, kterou vede Hafan, má 8 členů.
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Zelenou vede David. Tato šestka má 9 členů. Účast na schůzkách je nadprůměrná a i na akcích
oddílu bývá členů dost.
Přesto, že ve vedení máme ještě další starší členy – Vášu, Kebuli, Indyho, Kubu Trčku a Kuldu,
jsou tito členové přes týden zaneprázdněni prací či studiem a tak je nás na vedení schůzek velice
málo. Chybí nám mládí rádcové, kteří by s vedením programu schůzek pomohli.
Stabilní a nyní vyšší počet členů oddílu je pro nás povzbuzující a zároveň zavazující do dalších let.
Aladin
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Tento rok, který je v pořadí už sedmým rokem fungování našeho oddílu, jsme se zaměřili zejména
na obnovení oddílových tradic a tradičních výprav. Z družin Kamzíků a Orlíků 7 dalších členů složilo skautský slib a tím se zařadili mezi plné členy druhého oddílu. Oddílovým podrádcem se stal
Janek. Podrádcem družiny Kamzíků je nově Acik.

Činnost oddílů

2. oddíl

První akce se konala v únoru, byla to výprava Orlíků na Kvíčalku v čele s Jankem a Milošem.
Teplota o víkendu spadla pod -15 stupňů a tak Orlíci neváhali a podmínky využili k uskutečnění
hokejového zápasu.
Další akcí byla dvoudenní výprava Kamzíků
nazvaná Cestou do hlubin měla přiblížit ”hlubiny”v okolí Moravskotřebovska. Jako první jsme
navštívili grafitovou jeskyni, aby její existence
neupadla v zapomnění. Zjistili jsme, že čep který
držel mříž bránící vstupu do jeskyně je uřezaný,
a tak jsme si ji mohli prohlédnout i zevnitř. Další
hlubinou byla skála u památníku letců na červené blízko Kvíčalky, kterou jsme slanili. K večeru
jsme se pak připojili k Ještěrkám a s pomocí přírodního přestrojení dobili jejich Suchý vrch bez
ztráty jediného muže. Následoval tábor, který jsme tento rok měli na Kvíčalce společně se 4.oddílem.
S blížící se zimou jsme se začali náležitě připravovat na expedici.Usoudili jsme, že nejlepší
bude vyzkoušet vybavení a připravenost našich členů a to ve zhoršených podmínkách. Proto
jsme se rozhodli pro večer strávený na Pastýřce. Bohužel po příchodu k boudě u Pastýřky jsme
zjistili, že už je obsazená nějakým cizím člověkem, který bohužel netoužil po tom sdílet boudu
s námi. Nicméně i přes to jsme si ustlali pohodlně. Naštěstí nikdo neumrzl a pro panoramata
vycházejícího slunce na Pastýřce určitě stálo za to si přivstat.
Expedice se nakonec nekonala, místo toho jsme se
vydali na výpravu s družinou Lasiček. Vymysleli jsme
menší akci typu Přežití. Nicnetušící zachránci z expedice Mamut se v pátek ráno vrhli do spárů krutého severního pólu, aby zachránili skupinu dobrodruhů na
stanici Y9S92 (Kvíčalce), kteří vyslali záchranný signál.
Bohužel na stanici je nenašli a zjistili pouze, že se sami
nemají jak dostat pryč a že vysílačka nefunguje. Naštěstí měli mapu dalších polárních stanic a tak se ráno vydali na cestu. Celý den putovali a nakonec našli všechny části ztracené vysílačky a proto pak mohli zavolat pomoc v podobě Miry a
Pobora, kteří je dovezli do bezpečí.
Závěrečnou oddílovou výpravou tohoto roku byla tradiční Křížová výprava. V pátek kolem
páté hodiny jsem se sešli, abychom společně vyrazili na cestu do Svaté země, ale jelikož cesta je
velice dlouhá, tak prvního dne jsem se rozhodli dojít pouze do přístavu na jihu Francie. Večer
jsme navštívili starého krále, který přímo před našima očima zemřel, avšak ještě než se tak stalo,
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stihl nám předat meč, dvě svíčky a pergamen a stihl nám ještě říct, že další artefakt získáme jen
společně. Ještě ten večer jsme se nalodili a společně jsme podiskutovali a rozhodli se, že nejlepší
bude vyrazit až ráno. Jenže během noci se stala pohroma – přišla bouře a naši loď zanesla daleko na vlny Středozemního moře. Ráno jsme po probuzení zjistili, že většina zásob spadla přes
palubu, a tak jsme museli vylovit zásoby.
Následoval řádný výcvik proti zákeřným muslimům a jejich taktice boje. Cesta vedla skrze vesnice
nevěřících, avšak nemohli jsme bojovat proti nim, neb
byli v přesile a dlouho bychom se neubránili. Počasí
nám přálo, i nepřálo zároveň. Jemně poprchávalo celý
den a byla mlha, poskytovala nám sice krytí, protože
ani nevěřící by nešli v tom počasí ven, ale kvůli dešti
bylo všude mokro a to nám znepříjemňovalo náš postup k našemu cíli. Přes nepohodlí jsme se tam nakonec dostali, ale objevil se další problém, neboť vchod do jeskyně byl zamřížován. Zapálili jsme
svíce doufajíc, že jejich světlo nám pomůže rozluštit hádanku jak se dostat dovnitř. Situace byla
bezvýchodná, avšak pak jsme si všimli že ve svíčce je zatavený nějaký předmět. Byl to klíč s nímž
se nám podařilo otevřít oba zámky a dostali jsme se do jeskyně, kde jsme našli bednu s dalším
artefaktem. Poté jsme se vydali na cestu zpět a čekala nás velká hostina na naši počest jakožto
nálezcům druhého artefaktu.
Tento rok byl pro nás velice úspěšný a doufáme, že příští rok, kdy se naše řady budou rozšiřovat o novou družinu, bude nejméně tak dobrý.
Josef Gečnuk – Kečup
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V roce 2012 tvořilo Kmen 10 členů registrovaných pod 3. roverským oddílem PATOCA a více než
25 roverů a roverek z ostatních oddílů střediska. Přirozeně v takto velké skupině existuje zdravé
jádro přibližně 10 vysoce aktivních členů a ostatní se objevují tu a tam podle svých časových
možností nebo programových preferencí. Protože většina členů už si svá dětská léta“, kdy se
”
jen nechala vést, odbyla, tvoří vedení prakticky všichni. Každou akci organizuje někdo jiný, každý
tak má možnost vyzkoušet si vytvořit pro své vrstevníky zábavnou a duchaplnou činnost.

Činnost oddílů

Roverský kmen

Kmen musí fungovat jako celek a proto nejen k tvorbě programu, ale i ke společným rozhodnutím o vedení a směřování Kmene má přistup každý. Přestože se snažíme o rovné prostředí
pro všechny, vytvořili jsme si systém ohodnocení skutečně kvalitních členů, jejichž slovo pak má
přece jen větší váhu. Ti, kteří splnili náročná kriteria roverských zásad, jsou odměněni jmenováním či pasováním na rovera a privilegiem nosit na kroji červenou šňůrku.
V letošním roce byly položeny základy druhého kmene určeného pro mladší rovery, který
se sám pracovně pojmenoval jako kmen Šmejdů. Tento kmen vznikl spontánně s příchodem
nových roverů a z přirozené potřeby alespoň trochu oddělit program naší skupiny, jejíž věkové
rozpětí je už větší než deset let. Organizační změnou prošel i samotný 3. oddíl, který si začátkem
léta zvolil nové vedení. Vedoucím oddílu se stal Martin Hlaváč a jeho zástupci jsou Josef Jílek a
Luďek Strouhal.
První lednový víkend jsme organizovali již třetí ročník skautského plesu, který je určený především pro setkání všech generací našich členů - se staršími nebo bývalými členy střediska, ale
také pro rodiče a kamarády, kteří mají ke skautům blízko. Na organizaci se podílela část Kmene
i členové dalších oddílů a díky nim se povedlo vytvořit skvělou atmosféru, které přispělo i předtančení Solimánek. Podle ohlasů se návštěvníci plesu výborně bavili a těšili se na další ročník.
Do Toulovcových maštalí jsme si to namířili první
týden v květnu. Ve zcela chlapské sestavě jsme se rozhodli, že si uděláme tradiční výpravu jako za starých časů,
kdy nebyly k mání prvotřídní pohorky, termoprádlo nebo
teplé spacáky a chtěli jsme si zase jednou zkusit, jaké to
bez výdobytků moderní doby bylo a zda to ještě zvládneme. No, úplně jsme to nezvládli, protože jsme jeli autem, ale to bylo kvůli špatné dostupnosti lokality. Díky
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tomu se nám podařilo dostat přímo do Budislavi, odkud to bylo kousek na hezkou rozhlednu
s výhledem do okolí Litomyšle. Do maštalí jsme museli mírně sestoupit, protože to jsou pískovcové útvary vytvořené během milionů let ze dna pravěkého dna moře. Během celého dne se nám
povedlo projít celý okruh zpět až do Budislavi. Cestou jsme se bavili hrou na schovávanou mezi
skálami, přeskakováním mezi jednotlivými skalními bloky k obdivu kolemjdoucích nebo šiškovanou. V podvečer naše hladové žaludky potěšily tradiční opečené špekáčky těsně předtím, než
přišla bouřka s větrnou smrští, která nás málem vyhnala i z přístřešku, kde jsme spali. Některé
z nás ráno probudila pořádná zima a připomněla nám, že starý dekový spacák je dobrý opravdu
jenom na letní tábor.
V roce 2012 jsme již počtvrté zajistili místní kampaň projektu Kapka, při níž jsme na benzínových stanicích výměnou za
umytí skel automobilů vybírali finanční prostředky na rozšiřování registru dárců kostní dřeně. Akce probíhala celý víkend, během nějž se nám podařilo vybrat baťovských 15.999 Kč.
Další velkou akcí bylo tradiční hlídání tábořiště Kvíčalky,
kterou máme pravidelně na starost koncem června před tím,
než přijede první turnus táborníků. Letos pro nás byly připraveny speciální úkoly – bourání nářaďáku a kopání děr na pilíře
nářaďáku nového. Nebyla to práce zrovna jednoduchá, ale prostřídali jsme se na ní a díky tomu jsme během několika dní vše
zvládli.
V červenci náš Kmen vyrazil na zahraniční expedici do Černé hory. Cestovali jsme pohodlně
vlakem a našim cílem bylo pohoří Prokletije na hranicích s Albánií. Za několik dní jsme prošli
mírnější východní část a využili možnosti neomezeného stanování. Jeden z nejhezčích zážitků
máme určitě z koupání se stovkami čolků v příjemně teplém jezeře, přestože bylo ve výšce asi
1600 metrů. Dále jsme putovali do drsnější západní části a v té chvíli jsme netušili, co nás ještě
čeká. Nádherná scenérie doliny Grbaja, která je ze všech stran obklopena rozeklanými horami
a už samotný pohled člověku vyráží dech a obdivuhodný výstup na vrchol Volušnica. Část skupiny bohužel musela odjet domů a zbývající šestice vyrazila na přechod místního hřebene hor.
Cestou jsme si užili neustálé hledání cesty kvůli chybějícímu turistickému značení a kvůli neplánované změně plánu jsme si i zahráli na Beara Gryllse, kdy jsme získávali vodu ze zbytků
horského sněhu. Všichni jsme se ve zdraví a pohodě vrátili domů a plní zážitků se těšíme na
další expedici.
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První víkend v listopadu nás čekala výprava do
Jeseníků. Ještě během cesty jsme dostali malou,
sotva čitelnou černobílou mapku s označením vesnice, do které se musíme večer dostat, načež nás po
dvojicích vysadili na náhodných vlakových zastávkách. Všichni jsme to zvládli a druhý den jsme vyrazili z Ramzové na přechod Jeseníků. Počasí nám
zrovna nepřálo, prostě typické deštivé mlhavé podzimní počasí, ale o to víc jsme věřili, že se alespoň na

Organizačně náročnou akcí je již tradičně listopadová bojovka. Letos poprvé s názvem Záhada hlavolamu na motivy slavné Foglarovy trilogie o ježku v kleci a v celkovém pořadí šlo již o
15. ročník! Tuto večerní městskou hru připravujeme pro skauty, skautky, vlčata a světlušky z celého okresu a často se zadaří přitáhnout i vzdálenější soutěžící. Jedná se o hru v uličkách města,
kde herní týmy plní většinou zábavné a na spolupráci zaměřené úkoly a přitom se snaží vyřadit
soupeře, kteří mu přijdou do cesty při hledání klíče k rozuzlení průvodního příběhu. Poslední
ročník zaznamenal rekordní účast 146ti hráčů rozdělených do 19 týmů.
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chvíli udělá pěkně. A zadařilo se. Při výstupu ze Šeráku na Keprník se začaly protrhávat mraky.
Na vrcholu fičel vítr tak silně, že byl problém se udržet na nohách a najednou se nám na pár vteřin otevřel výhled do údolí Jeseníku. To byla ta nejhezčí odměna za náročný výstup. Večer jsme
došli nazpět do turistické ubytovny a zbylo nám i dost sil zahrát si nějaké deskovky.

Ani ke konci roku jsme nezaháleli a jako již tradičně jsme se zúčastnili pražského celostátního roverského setkání. Mikulášský víkend, neboli Mikvik“, který se tento rok uskutečnil již po
”
dvacáté, je souhrnem kulturních, společenských a diskuzních akcí a seminářů. Adventní období
jsme si zpestřili jednodenním přechodem Orlických hor a roverský rok zakončili promítáním fotek a filmů.
Vedení skupiny roverů bývá dosti náročné a v rámci činnosti Junáka je to oblast, která jako
poslední výchovná kategorie není ještě zcela dopracovaná a stále se víceméně jedná o práci silně
závislou na místních podmínkách. Roverské Kmeny často vydrží jen dva až tři roky a vynaložená
práce se pak zdá neúspěšně vynaložená, i když nelze říci že zbytečná. Proto považujeme za velký
úspěch, že si náš Kmen stále drží zdravé jádro a jak roste členská základna střediska, daří se nám
rozšiřovat i Kmen o nové a nadějné rovery a roverky.
Josef Jílek – Žilet
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4. oddíl Jamamby
IV. oddíl Jamamby vznikl v září 1999 a již od svého vzniku patří k největším oddílům střediska;
v současnosti má více než padesát členek. Je to dívčí oddíl složený ze dvou družin ve skautském
věku: Lasiček a Ještěrek a tří družin světlušek: Stonožek, Lišek a Vlčic. Oddílem prošly již dvě
generace dětí a už v září 2013 přivítá generaci třetí.
Vzhledem k velikosti oddílu klademe důraz na družinovou činnost, nicméně v posledních dvou třech letech se uskutečňují i oddílové akce. Kromě tradičního
tábora na Kvíčalce, který byl i letos společný s chlapci
z II. oddílu a nesl se ve znamení celotáborové hry Olympiáda, si družiny v dubnu zarejdily na pálení čarodějnic, v září se utkaly na sportovním turnaji a strávily
příjemný den se skauty z okolí na mladějovské úzkokolejce, a to ať už jako pořadatelé, nebo jako účastníci.
Kromě toho se v únoru téměř celý oddíl vydal do České Třebové na Memoriál Břéti Hampla, což
je určitá zimní obdoba Svojsíkova závodu. V něm tým smíšený z Lasiček a Ještěrek i přes silnou
konkurenci obsadil hezké čtvrté místo a ještě mladší Stonožky dokonce stanuly na stupních vítězů s pomyslnou bronzovou medailí.
Již podruhé a jistě ne naposled se dívky ve vánočním čase vydaly potěšit seniory zpíváním v
domově důchodců a započaly tak velmi hezkou a záslužnou tradici.
Lenka Greplová, vůdkyně oddílu

Lasičky
Uplynulý rok byl u Lasiček, co se týče akcí a programu,
velmi pestrý. Na jaře jsme si parádně zajezdily na koních na statku ve Vrážném, oslavily Den Země 4. místem na celostátní skautské akci ALKO, navštívily výstavu egyptské princezny a „Expedici Středověk“ a také
zdárně završily celoroční mafiánskou hru. Po vydařeném letním táboře jsme se velmi těšily, co přinese
podzim. Dočkaly jsme se např. dvoudenní výpravy do
České Třebové za krásami probarvené přírody či místního bazénu, nebo společné víkendové Kvíčalky s Kamzíky na téma „Přežití“. Nechyběl ani výlet
do Brna nejen za adventní atmosférou a krásnými výstavami svatebních šatů a betlémů, ale i
na filmovou premiéru Hobita. Následná Vánocemi protkaná přespávačka s pořádnou nadílkou,
byla spolu s Betlémským světlem krásnou tečkou za dalším povedeným rokem.
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Pavlína Navrátilová

Rok 2012 byl pro družinku Ještěrek zlomový v tom, že všechny dívky konečně složily druhou
hvězdu a tím završily svou „kariéru“ světlušek. Nic nebránilo tomu, aby přešly na skautský program a začaly plnit první z nových skautských stezek, „Cestu Země“, která je již založena na
individuálnější chuti zdokonalovat se.
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Ještěrky

Ještěrky také letos oslavily již 150. schůzku. Jiné schůzky si zpříjemňovaly například bobováním či vycházkami do okolí spojenými s hledáním „kešek“ pomocí navigace GPS. Poslední
schůzka školního roku byla završena bazénovými radovánkami. Nechyběla ani víkendovka na
Kvíčalce či přespání na Baráku spojené s promítáním filmů. Úspěchem, na který nelze zapomenout, je bezesporu také třetí místo v patnáctém ročníku bojovky, tentokrát na téma Záhada
hlavolamu. Vánoční atmosféru si pak Ještěrky zpříjemnily posezením v „terapeutické“ kavárně
Laskávárna.
Adéla Skoupá

Stonožky
Družina Stonožek se schází čtvrtým rokem. Na podzim se
rozrostla o další členku a počet se ustálil na sedmi dívkách. Stonožky mají za sebou 3 tábory a již se všechny můžou pyšnit světluškovským slibem.
V průběhu roku se Stonožky pravidelně účastnily střediskových akcí a víkendových výprav na Kvíčalku, kde
úspěšně zakončily celoroční hru „Zlatá horečka.“ Na řadu
také přišla oslava již 100. schůzky. Novinkou byla akce na
chatě v Žipotíně, kde prožily víkend v duchu putování za
Robertem Baden Powellem.
Dlouho očekávaným Závodem vlčat a světlušek v Dolním Újezdě se i díky úspěchu v Memoriálu Břeti Hampla
Stonožky nenechaly zaskočit a obdržely bramborovou
medaili. Zapojily se také do Tříkrálové sbírky a do celorepublikové akce sběru víček od PET-lahví pro nemocnou
Lucinku.
Mirka Navrátilová

Vlčice
Družina Vlčic se od minulého roku značně rozrostla a nově čítá 14 dívek. Skládá se ze dvou skupinek, které se prozatím scházejí odděleně z důvodu značných věkových rozdílů.
První víkendovou akci jsme v dubnu strávily na Kvíčalce s tématem Šmoulové. Světlušky Gargamelovi překazily plány a pomohly malým Šmoulům překonat všechny překážky. Největší akcí
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celého roku byl dvoutýdenní tábor. Dívky statečně vydržely odloučení od maminek a tábor si
užily.
První společnou akcí i s nejnovějšími Vlčicemi bylo
na podzim maškarní přespání v klubovně. Všechny
jsme se převlékly do masek, hrály hry a soutěžily o
ceny. Následné výpravy, tentokrát na Kvíčalku, jsme se
již samozřejmě účastnily i s předškolačkami. Bylo to
začátkem října a Vlčice společně s Liškami pomáhaly
Locice, z pohádky „Na vlásku“, zjistit, že je princezna,
přemohly zlou čarodějnici a vrátily princeznu Lociku
zpátky na královský hrad. Také jsme opékaly špekáčky,
hrály hry a vyráběly lampiony, které se holkám moc povedly.
Za zmínku stojí i středisková akce PVC, kde nás navštívila Lesana, vyčistily jsme les a hlavně
při tom zachránily zatoulanou a promrzlou andulku. Již podruhé jsme hrály večerní skautskou
bojovku v ulicích Moravské Třebové. Ztraceného ježka v kleci sice nikdo nenašel, ale naše Vlčice
tomu byly nejblíže, a tak vyhrály 1. místo a odnesly si legendární hlavolam na památku. Tečkou
za úspěšným rokem byla vánoční schůzka se spoustou cukroví, dárečky a hrami.
Kateřina Musilová

Lišky
Lišky započaly již třetí rok své existence. V květnu a listopadu jsme společně s Vlčicemi měly
tradiční víkendovku na Kvíčalce, tentokrát s tématem Šmoulů a pohádky Na vlásku. Na letním
táboře nebyla účast Lišek příliš hojná, i přesto se však povedl a celotáborová hra na téma Olympijské hry se všem účastníkům moc líbila.
Naším největším úspěchem byla účast a umístění v celoroční republikové hře s časopisem
Světýlko Cesta časem. Celý rok jsme poctivě plnily úkoly a v září jsme za odměnu jely do Prahy.
Zde proběhlo vyhlášení a poté návštěva zoologické zahrady. Umístily jsme se na 14. místě, vyhrály zajímavé ceny a poznaly spoustu nových lidí.
Alena Jílková
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Šestý dívčí oddíl existuje již od února roku 1990, je tedy nejstarším oddílem našeho skautského
střediska. Za dobu své existence prodělal řadu změn. Jednou z největších byla změna vedení
v roce 2010. Které do současnosti funguje ve složení:
Vůdce oddílu:
Zástupce vůdce oddílu:
Oddíloví rádci:
Rádci družin:
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VI. Oddíl Medura

Galina Novotná
Eva Vedmochová
Eliška Kolaříková, Adam Svoboda
Anna Trefilová, Alena Řehořová, Iveta Jaklová

Rok 2012 pokračoval v duchu změn, novinek a vylepšováků. K častějšímu kontaktu s rodiči
přibylo vytvoření nových družinových nášivek, nový oddílový pokřik, nahrazení několika družinových akcí oddílovými a především zářijové nabírání předškolních dětí.
Po většinu roku se aktivně scházely dvě družiny
– Plejády (skautky) a Sasanky (světlušky). V září přibyla nová družina Srnek složena z již zmiňovaných
předškoláků, čímž započal přerod ze skautského oddílu ve světluškovský. Oddíl tedy v současné době
čítá 21 členů – 14 dětí, 3 rádkyně a 4 dospělé.
A co jsme po celý rok dělali? Kromě střediskových akcí konaných po celý rok jsme měli plno oddílových a družinových akcí. V lednu a v únoru jsme
chodili pravidelně bruslit, a březnu jsme jeli plavat
do krytého bazénu v České Třebové. V jarních měsících jsme také zavítali na víkendy na Kvíčalu.
Nejprve vedení a poté celý oddíl. V dubnu jsme přespali na skautském baráku a na křížovém
vrchu složily některé Plejády skautský slib. Tradiční akce Klubu českých turistů „Vandr skrz Maló
Hanó“ přilákal Sasanky. Při všech akcích a povinnostech Sasanky stíhaly ještě trénovat na závody
Světlušek, kterých se nakonec kvůli vysoké nemocnosti nemohly zúčastnit. V květnu jsme zažili
několik menších oddílových půldenních akcí, spojených s Celoroční oddílovou hrou „Zlato na
Aljašce“. V červnu jsme jeli opět plavat a zúčastnili jsme se několika střediskových brigád na
Kvíčale.
Tábor se letos konal na přelomu Července a
Srpna na naší domovské základně – Kvíčale. Nesl se
v duchu Starých pověstí českých. Děti postupně poznávaly nejznámější české pověsti, a na vlastní kůži
si zažily některé osudy hlavních hrdinů.
V záři jsme nabrali novou družinu složenou
z předškolních dětí. V současné době se v celé republice nachází mnoho oddílu, které s těmito dětmi
pracují. Tato změna nám zajisté přinesla nové zkušenosti. Od přelomu září a října jsme teď již se třemi družinami zahájili nový školní rok. V listopadu jsme byli bruslit, jeli jsme plavat do České Třebové a udělali jsme oddílový program pro
nováčky. V prosinci jsme zdobili perníčky na Betlémské světlo a připravili Vánoční besídku pro
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rodiče, po níž jsme otestovali nováčky při spaní na baráku. Toto noční odloučení od maminek
však všechny děti zvládly na jedničku a my se s chutí můžeme vrhnout do nového kalendářního
roku.
Eliška Kolaříková

142. klub Kmene dospělých (oldskautů)
Oddíl dospělých skautů (oldskautů) sdružuje šestnáct členů, kteří se chtějí podílet na činnosti
střediska, ale nepracují přímo v oddílech s dětmi. Hlavní prioritou oddílu je proto organizační,
technická a materiální podpora střediskových akcí, např. střelecké soutěže „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“ (o těchto akcích se můžete dočíst v jiné části výroční zprávy). Celoroční práce našich oldskautů je nenápadná, ale ve
středisku má své nezastupitelné místo. Pod hlavičkou klubu je také pořádáno letní táboření rodičů s dětmi; letos ve dvou táborech. Od 11. 8. do 18. 8. 2012 tábořili na Kvíčalce rodiče s dětmi
(asi 50 osob) a od 18. 8. do 25. 8. 2012 hostila Kvíčalka tábor ROSA (rodinný skauting) s třicítkou
účastníků.
Pavel Navrátil – Jessie
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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, jedná svým jménem od svého vzniku, má svoji právní subjektivitu ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb.,
o sdružování občanů ve znění pozdějších
předpisů. Tato právní subjektivita je delegována zakladatelem, kterým je Junák –
okres Svitavy. Jednotka vede od roku 2002
podvojné účetnictví.

Identifikační údaje
IČ: 620 330 00
DIČ: 265-62033000
Bankovní 169911571/0300
účet:
(ČSOB)

Hlavní činnost Junáka – střediska Moravská Třebová byla v roce 2012 zaměřena na výchovnou činnost, zabezpečování základny Kvíčalka a provoz skautského domu na ulici
Horní 34.
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Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva

2011

2012

Pasiva

Stavby
Pozemky
Drobný dl. majetek
Oprávky
Hotovost
BU
Pohledávky
Ostatní

310
5
134
-134
28
354
0
0

310
5
134
-144
18
376
0
0

Základní jmění
Nerozdělený HV
Závazky
Ostatní pasiva
HV ve schvalovacím řízení

697

699

CELKEM

2011

2012

536
119
4
0
38

537
156
6
0
0

697

699

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
Náklady

Výnosy

Spotřebované nákupy
Služby
Ostatní náklady
Odpisy

289
45
13
10

Tržby z pronájmu
Úč. poplatky
Úroky z BÚ
Dotace (Junák)
Dotace (město)
Reg. příspěvky
Dary

4
205
2
69
33
30
15

CELKEM

357

CELKEM

358

Účetní hospodářský výsledek r. 2012 v Kč

-681,10
Ing. Jan Stejskal, Ph.D., účetní střediska
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V rámci doplňkové činnosti v roce 2012 získal Junák – středisko Moravská Třebová z pronájmu svého majetku
– klubovny a základny (doplňková činnost) ve výši 4 235 Kč.

Fotostřípky z činnosti

Fotografie je pouze jedním ze způsobů, jak zdokumentovat činnost a zachytit atmosféru na našich akcích. Dlouhodobé hodnoty, které skauting dětem přináší, již tak
snadno zachytit nelze.
Přesto se pokusíme na následujících několika stranách pomocí vybraných fotografiích naši činnost přiblížit, ať už snímky z akcí celostřediskových, nebo probíhajících
v rámci oddílů či družin.
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Fotostřípky z činnosti

Fotostřípky z činnosti
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Fotostřípky z činnosti

Fotostřípky z činnosti

Jubilea

Zleva: Eva Vedmochová, Karel Metyš a Květa Weissarová.
(Informace o významných životních jubileích našich zasloužilých
členů jsou k nalezení v kapitole Střediskové akce.)
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Fotostřípky z činnosti

38

Rekonstrukce nářaďáku na Kvíčalce

Informace o rekonstrukci nářaďáku jsou k nalezení v kapitole Střediskové akce.

