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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
Skauting poprvé spatřil světlo světa v roce 1907 a český Junák pak v roce 2013 oslavil
již 101. rok své existence. 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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Rok 2013 můžeme v historii našeho moravskotřebovského střediska Junáka nepochybně zařadit k těm úspěšným. Kromě stěžejní práce s dětmi
v oddílech se nám dařilo i při pořádání střediskových akcí a akcí pro veřejnost. K těm tradičním patřily např. Skautský společenský večer (4. ročník), soutěž ve střelbě ze vzduchovky
O zlatou kulku Oldy Šetrného (21. ročník), úklid
přírody ke Dni Země Operace PVC (8. ročník),
cyklistická jízda pro veřejnost Cesta na severozápad (13. ročník), skautská bojovka ve večerních ulicích města Záhada hlavolamu (16. ročník) a tradiční prosincové Betlémské světlo (v Moravské Třebové po šestnácté). Po desetileté přestávce byla iniciativou mladých roverů obnovena
pěvecko-dramatická soutěž pro děti Balvánek.
Připočteme-li celou řadu akcí oddílových a družinových, organizování sedmi letních táborů, účast
na Tříkrálové sbírce, sbírce Společně proti leukemii (dříve Kapka), okresním kole Svojsíkova závodu, celostátních skautských akcích atd., byl rok
2013 na činnost opravdu bohatý.
Na listopadovém střediskovém volebním
sněmu došlo k dílčím změnám ve složení střediskové rady a k omlazení vedení některých oddílů.
Vyslovili jsme se k zásadním otázkám předsněmovní diskuse před XIV. Valným sněmem Junáka
v Litomyšli (březen 2014), kde mimo jiné nepůjde
o nic menšího než o změnu názvu organizace
v reakci na nový občanský zákoník, členství v mezinárodních organizacích, úpravy stanov Junáka
apod. Předsedou Okresní rady Junáka Svitavy se
opět stal člen našeho střediska – bratra Karla
Šnobla nahradil Ing. Luděk Strouhal.
Rok 2013 nastavil „laťku“ v mnoha ohledech
hodně vysoko. Překonat ji nebude jednoduché,
ale určitě ne nemožné. Bude-li vůle a odhodlání…
uvidíme za rok.
Ing. Pavel Navrátil – Jessie, mediální zpravodaj
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Poděkování
Za dlouhodobou spolupráci děkujeme především městu Moravská Třebová a za podporu prostřednictvím ústředí Junáka také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Hlavními sponzory naší činnosti je Město Moravská Třebová a firma 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:
Zdravé město Moravská Třebová
Moravec Pekárny s.r.o.
- Pekařství cukrárna Linda
John Crane Sigma, a.s.
REKO, s.r.o.
Potraviny Konečný

Poslední ale ne nejméně důležitý dík patří rodičům našich členů za projevenou přízeň. Jen
ve spolupráci s nimi dokážeme dosáhnout společného cíle - kvalitní výchovy dětí v platné členy
naší společnosti.
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Děkujeme!

O středisku
V roce 2013 bylo skautské středisko Moravská Třebová sedmým největším z 37 středisek v Pardubickém kraji. Oproti páté pozici v roce 2011 sklouzlo o dvě příčky díky jednomu silně rostoucímu středisku města Pardubice a o jediného člena jej předběhla Litomyšl. Umístění v první desítce je však pro naše město stále velmi dobrou známkou.

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. Moravská Třebová má mezi
nimi tradičně spolu s Litomyšlí největší
členskou základnu. Jejich počty členů
lehce kolísají podle toho, jak se oddílům daří nábírat nové členy a naopak
jak dobře si dokáží udržet členy stávající,
zejména při jejich odchodu na střední či
vysoké školy.
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Zpráva o registraci
V roce 2013 registrovalo středisko Moravská Třebová 166 členů. Již druhým rokem tak zaznamenalo pokles oproti předchozímu roku a spadlo zpět na úroveň roku 2010. V porovnání např. s rokem 2007 máme stále o 25% více členů, přesto doufáme, že se nám pokles
podaří zastavit.

V předchozích letech narostl zejména počet dospělých členů, jak dospívala členská základna. Z registrovaných osob bylo 105 mladších 18 let a 61 dospělých. Pokles tedy byl
zaznamenán pouze na straně dětí. Z uvedeného počtu dospělých činovníků je 47 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 na pravidelné bázi. Mnozí skauti ve věku od 15 do 26 napříč všemi oddíly
tvoří seskupení Roverského kmene.
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Přestože celkový počet mladších členů v oddílech klesl, tři ze čtyř dětských oddílů své počty
lehce navýšily. Za poklesem tak stojí chlapecký II. oddíl, který neudržel svůj prudký nárůst

Světlušky

Vlčata

Skautky

Skauti

Roverky

Roveři

Dospělí
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ROK

o 11 dětí v předchozím roce a šest členů z něj odešlo. To je však při přechodu dětí mezi starší
poměrně běžný jev. Dlouhodobě největším oddílem je dívčí IV. oddíl Jamamby. Stabilně
klesají počty III. oddílu Patoca, jelikož sdružuje pouze rovery a dospělé ve vysokoškolském
i starším věku, kteří na aktivní skautování mají stále méně času. Velmi solidní členskou
základnu si drží už třetí rok oldskauti.

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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Kvalifikace činovníků
Vzdělávání dospělých v organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR 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 a jejich zástupce 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. Speciální lektorské a instruktorské kompetence
pak pomáhají rozvíjet Instruktorské lesní školy (ILŠ), na nichž si organizace vychovává
vlastní instruktory pro zajištění odborné úrovně výše vyjmenovaných prvků skautského
vzdělávání.

Vůdcovskou zkoušku má v našem středisku složeno 64% dospělých členů střediska, mezi
vůdci oddílů pak všichni bez výjimky. Alespoň čekatelskou zkoušku mají všichni zástupci
vůdců oddílů, mezi staršími 15 let jsou jich pak skoro tři čtvrtiny. 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 sedm
vedoucích.
Luděk Strouhal
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Poznámka: Uvedené údaje byly shromážděny v únoru 2013, v současné době se mohou lišit.

Volení činnovníci (s právem hlasovacím):
Vůdce střediska
(statutární orgán)
Zástupce vůdce střediska
Člen střediskové rady

Lubomír Grepl – Darzí

O středisku

Složení řídicích a kontrolních orgánů (Středisková rada)

Vladislav Holešovský – Aladin
Mgr. Jitka Vojtková – Vrtule

Vedoucí oddílů (s právem hlasovacím):
Vůdce I. oddílu
Vůdce II. oddílu
Vůdce III. oddílu
Vůdce IV. oddílu
Vůdce VI. oddílu
Vůdce 142. klubu OS

Vladislav Holešovský – Aladin
Bc. Miroslav Maixner
Ing. Martin Hlaváč
Adéla Skoupá
Eliška Kolaříková
Ing. Pavel Navrátil – Jessie

Jmenovaní činovníci (s právem poradním):
Tajemník střediska
Pokladník střediska
Účetní střediska (do 12/2013)
Zdravotník střediska
Mediální zpravodaj

Mgr. Jitka Vojtková –Vrtule
Mgr. Kateřina Kaderková – Kafka
Ing. Jan Stejskal, Ph.D. – Johan
Eva Vedmochová
Ing. Pavel Navrátil – Jessie

Revizní komise (s právem poradním):
Předseda
Člen
Člen

Ing. Daniela Blahová
Galina Novotná
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:
Klub přátel skautingu:

http://junak.mtrebova.cz
junak@mtrebova.cz
tsedlacek@mtrebova-city.cz

Poznámka: Uvedené personální zastoupení je platné od střediskového sněmu v listopadu 2013.
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Střediskové akce 2013
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 2013
Leden
Čtvrtý Skautský společenský večer
plný hudby, tance a setkání
Únor

21. ročník soutěže ve střelbě ze
vzduchovky O zlatou kulku Oldy Šetrného
Duben
Svojsíkův závod skautů a skautek
Osmá jarní mise“ na úklid Pekla s
”
názvem Operace
PVC, při příležitosti
Dne Země
Červen
13. ročník Cesty na severozápad pro
širokou veřejnost

humanitární akce Společně proti
leukemii
Červenec – srpen
Letní tábory
Sraz kvíčaláků
Listopad
Obnovená
premiéra
pěveckodramatické soutěže Balvánek a
16. ročník bojovky ve večerních
Třebovských uličkách
Střediskový a okresní sněm
Prosinec
Adventní setkání se spoluobčany při
rozdávání Betlémského světla
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Střediskové akce 2013

4. skautský společenský večer
Roverský kmen našeho střediska pořádal již počtvrté pro moravskotřebovské skauty starších věkových kategorií i jejich přátele a příznivce v sobotu 12. ledna 2013 od 19:30 v sále Na Písku
společenský večer. Možnost pobavit se a zatancovat si využilo 102 účastníků, jejichž vstupenky byly slosovány a vybraná
částka po odečtení nákladů byla určena na charitu. K tanci
hrála kapela TERCIA Choceň; nechybělo předtančení, ani občerstvení. Pořadatelům v čele s Žiletem patřilo naše poděkování.

O zlatou kulku Oldy Šetrného – 21. ročník
V sobotu 23. února 2013 se uskutečnil již 21. ročník skautské soutěže ve střelbě ze vzduchovky
„O zlatou kulku Oldy Šetrného“. Přes poměrně husté sněžení přišlo do kryté střelnice vojenské
střední školy velmi pěkných 82 účastníků, kteří se kromě soutěžní střelby v šesti kategoriích
mohli zapojit do doprovodného programu (dovednostní a znalostní soutěže, elektronická střelnice).
Nejlepší střelci si odnesli tradiční medaile-kulky a věcné ceny od sponzorů, nejlepší družiny
(Sasanky, Zelená šestka, Lasičky, Kamzíci) pak samozřejmě nejvíce potěšily vyhrané a na místě
snězené dorty.

Základní kolo Svojsíkova závodu
V sobotu 20. dubna 2013 se ve Strakově u Litomyšle
konalo základní kolo Svojsíkova závodu nesoucí název
„Přelet nad stračím hnízdem“. Z našeho střediska se zúčastnily dvě družiny – Lasičky a Kamzíci. Tradiční skautský závod byl tentokrát motivován legendou o místním
zbojníku Strakovi. Soutěžící hlídky tak kromě klasických
tábornických disciplin např. hledaly pomocí GPS „stračí
hnízda“ s poklady, v „Alchymistově chatrči“ poznávaly
přírodniny, „U potulného felčara“ prokazovaly znalost
zdravovědy apod. Samy si také vařily oběd. Lasičky se v konkurenci 10 dívčích hlídek umístily
na 9. místě a Kamzíci na 8. místě z osmi soutěžních chlapeckých družin. Ačkoli tedy nedosáhly
vysokých příček, byl pro ně závod cennou zkušeností a pěkným zážitkem.

Operace PVC aneb Úklid přírody v okolí města
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V sobotu 20. dubna 2013 pořádalo naše středisko v rámci Dne Země již 8. ročník úklidové akce
Operace PVC, při které jsme Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového
vrchu. I když počasí nebylo úplně ideální, našlo se 44 dobrovolníků (včetně 9 neskautů), kteří

Cesta na severozápad 2013
V neděli 2. června 2013 jsme v souvislosti se Dnem dětí již potřinácté organizovali cyklistickou akci pro veřejnost „Cesta
na severozápad“. Třináctka tentokrát dostála své smolné pověsti a po propršeném týdnu nebylo ani nedělní ráno kdovíjaké. Přesto se našlo 23 odvážlivců, kteří na trasu vyrazili
a „poprali se“ s přírodou i úkoly na kontrolách. Určitě nelitovali, neboť počasí se postupně lepšilo, a tak si mohli letošní
„Cestu“ v pohodě užít. Patří jim, stejně jako všem pořadatelům, uznání a dík.

Střediskové akce 2013

v uvedených lokalitách posbírali asi deset pytlů odpadu. Všechny skupiny se nakonec sešly u společného ohně v Pekle, kde se jim dostalo také tradičního poděkování přímo od Paní lesa. Akci
podpořily Technické služby a Město Moravská Třebová.

Společně proti leukemii 2013
Naši roveři, rangers a skautky se i letos zapojili o víkendu 14. - 16. června 2013 na benzinkách do
celorepublikové skautské sbírky Společně proti leukemii (dříve Kapka), kterou Junák organizuje
ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní dřeně. Na čerpacích stanicích skauti umývali skla
aut a poskytovali řidičům informace o probíhajícím projektu, samotné problematice dárcovství
kostní dřeně, nemocí krvetvorby (zejména leukémie) a možnostech poskytnutí pomoci.
Výtěžek z celostátní sbírky, v rámci které se podařilo za
celou dobu její existence (od r. 1998) vybrat téměř 8 milionů
korun, byl zaslán zmíněné nadaci na rozvoj léčby nemocí krvetvorby a rozšíření Registru dárců kostní dřeně. V Moravské
Třebové se letos podařilo vybrat pěkných 15 259 Kč. Velký dík
patří jak 21 dobrovolníkům, kteří nezištně pracovali za parného počasí, tak čerpacím stanicím OMV, Čepro a CCoil, které
nám umožnily sbírku uskutečnit. Největší poděkování však
patří všem ochotným lidem, kteří svými příspěvky pomohli dobré věci. (Pavlína Navrátilová)

Letní tábory 2013
Pod hlavičkou našeho střediska se letos uskutečnilo sedm
letních táborů. Světlušky ze 4. oddílu, vlčata z 1. oddílu a tábory rodičů s dětmi tábořily na naší táborové základně Kvíčalka. Děvčata z 6. oddílu se vypravila na poličskou základnu
Maděra u Telecího, Lasičky na tábor blanenských skautu do
Kozárova a skauti z 2. oddílu za lanškrounskými skautkami
na Kopretinovou louku u Tatenic.
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Sraz Kvíčaláků 2013
V sobotu 20. července 2013 se u příležitosti 45. sezóny táboření
na Kvíčalce uskutečnil sraz Kvíčaláků, to je těch, kteří na Kvíčalce alespoň jednou tábořili. A byl to sraz vydařený, neboť se
opět napříč generacemi našla stovka lidí ochotných přijít, zavzpomínat a popovídat si s kamarády z dětství. A to těm prvním táborníkům z roku 1969 už je nebo brzy bude šedesát! Připravený doprovodný program vyvrcholil večerním táborákem,
který se (jak jinak) protáhl až do ranních hodin.

Střediskový volební sněm
V pátek 8. listopadu 2013 se za přítomnosti 21 delegáta a 5
hostů uskutečnil střediskový volební sněm. Na následující tříleté období potvrdil ve funkci vedoucího střediska Lubomíra
Grepla – Darzího, jeho zástupce Vladislava Holešovského – Aladina a revizní komisi střediska ve složení Daniela Blahová, Eva
Burianová a Galina Novotná. Členkou střediskové rady byla zvolena Jitka Vojtková. Dále byli zvoleni delegáti na okresní, krajský
a valný sněm. Střediskový sněm vzal na vědomí zprávy o činnosti, návrhy delegátů a vyslovil se
k otázkám předsněmovní diskuse před XVI. valným sněmem Junáka v Litomyšli.

Balvánek 2013
V sobotu 16. listopadu 2013 měla v sále Na Písku obnovenou premiéru po několikaleté odmlce skautská pěveckodramatická soutěž Balvánek. Aktivně se zúčastnila necelá
stovka místních i „přespolních“ dětí, které předvedly početnému publiku své hudební a herecké nadání, ale i skautskou kreativitu a smysl pro humor. Porota měla při určování vítězů těžké rozhodování. V kategorii mladších (vlčata
a světlušky) se nakonec na první příčce umístily Slunečnice
z Brněnce a mezi staršími (skauti a skautky) domácí Lasičky. Oceněny byly také skvělé výkony
jednotlivců, z nichž si první místo vyzpívala Andrea Faltýnková z Poličky. Poděkování za vydařenou akci patřilo všem organizátorům a pořadatelům a samozřejmě také sponzorům - Městu
Moravská Třebová, Vojenské střední škole a VOŠ MO i všem ostatním. (Pavlína Navrátilová)

Záhada hlavolamu 2013
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Na předchozí Balvánek v sobotu 16. listopadu 2013 volně navázal již 16. ročník tradiční večerní
skautské bojovky, jejíž tématem byla už podruhé „Záhada hlavolamu“ (podle J. Foglara). Po
setmělých tajemných uličkách historického centra Moravské Třebové se tak proháněli Vontové,
Široko, Rychlé šípy i příznivci časopisů TAM-TAM a Sběrač, kteří se snažili vypátrat co nejvíce

Okresní volební sněm Junáka
V sobotu 23. listopadu 2013 se ve svitavském gymnáziu za účasti delegátů středisek Litomyšl, Svitavy,
Polička, Moravská Třebová a Dolní Újezd uskutečnil
okresní volební sněm Junáka, jehož hlavním cílem bylo
zvolení nové okresní rady na příští volební období a vyjádření se ke stěžejním tématům předsněmovní diskuse před XIV. Valným sněmem Junáka 28. – 30. 3.
2014 v Litomyšli. Dané úkoly byly v příjemné pracovní
atmosféře splněny. Novým předsedou okresní rady byl
zvolen Ing. Luděk Strouhal z našeho střediska, který v úvodní řeči načrtl svoji vizi fungování
„okresu“ a poděkoval odstupujícímu předsedovi Karlu Šnoblovi – Demimu za mnohaletou práci.

Střediskové akce 2013

informací o tajemném hlavolamu – Ježku v kleci. Hry se zúčastnilo 24 týmů z osmi měst, tedy
více jak 150 dětí. První místo si již potřetí vybojovaly Lasičky z Moravské Třebové, následované
rovněž domácími Kamzíky. Všem účastníkům i organizátorům patřil velký dík za skvělý zážitek.
(Pavlína Navrátilová)

Betlémské světlo 2013
Již po šestnácté jsme přivezli pro naše spoluobčany do Moravské Třebové Betlémské světlo. Alča,
Nikča, Áďa a Honza ho převzali od brněnských skautů v sobotu u vlaku ve Svitavách a veřejnosti
jsme ho předávali v neděli 22. prosince 2013 v 17 hodin u muzea. I letos byl o tento předvánoční symbol míru, naděje a pohody velký zájem, sešla se snad stovka zájemců. O úvodní pěvecké vystoupení se již tradičně postarala Schola a nechyběly samozřejmě ani domácí perníčky
pro účastníky od našich děvčat (zdobily Lasičky) a skautské kalendáříky. O důstojnou předávku
v krojích se bez ohledu na teplotu opět postarali chlapci z 2. oddílu.

nepodepsané texty: Pavel Navrátil – Jessie
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Jubilea
Sedmdesátiny Františka Slánského
Významné životní jubileum oslavil v půli března 2013 František Slánský, dlouholetý a zasloužilý
člen našeho střediska. Na počátku 70. let začínal ve vedení 3. oddílu (vlčat), v nelehkých časech
na přelomu 70. a 80. let byl několik let vedoucím střediska (skupiny) a po obnově Junáka vedl v
letech devadesátých družinu Sokolíků. Ve zmiňovaných létech se také zúčastnil nespočtu letních
táborů, brigád, závodů a dalších akci. Jménem střediska byli Františkovi popřát hodně štěstí a
pevné zdraví do dalších let Darzí a Jessie.

Ocenění
Miloslav Kužílek obdržel Cenu města Moravská Třebová
2. května 2013 obdržel pan Miloslav Kužílek Cenu města Moravská Třebová za celoživotní dílo
v oblasti moravskotřebovské historie a památkové péče. Ne náhodou jeho kandidaturu podpořilo i naše skautské středisko, neboť Miloslav Kužílek se kromě jiného také jako oddílový vedoucí
a hospodář střediska v období 1968-70 podílel na jeho budování a činnosti v tehdejších nelehkých podmínkách. O naši práci se stále zajímá a spravuje cenný skautský archiv z uvedeného
období.
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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 2013 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
Adéla Skoupá
aaladin@centrum.cz
adaskoupa@gmail.com
II. oddíl
VI. oddíl Medura
http://druhy-oddil.ic.cz
http://mt-skautky.webnode.cz
Miroslav Maixner
Eliška Kolaříková
miroslavmaixner@seznam.cz
kolarikova.elis@seznam.cz
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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Činnost oddílů

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 odešla nejstarší
družina do skautského oddílu, ubyla sice nejzkušenější vlčata, ale pomocí náboru ve školách
jsme získali osm nováčků. Celý oddíl od září pokračuje v práci s novou stezku vlčat, která nadále
využívá tradiční postavu Mauglího, ale v pojetí uzpůsobeném dnešním dětem.
V lednu jsme vyrazili na zimní výpravu. Nejstarší šestka vyrazila na zkrácený víkend na Kvíčalku. Zrovna udeřily mrazy a tak byla tato výprava opravdu zimní. V noci -20° i méně, to se nám
ráno těžko lezlo z teplých spacáků.
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 bylo
chladněji. Nasněžilo nám. Část pobytu jsme věnovali vaření polévky na venkovním ohništi a celý víkend nás provázela hra –
Ukradený diamant.
Ke Dni země pořádalo naše středisko pro město akci Perfektně Vyčištěné Cesty. Náš oddíl si vybral nelehký úkol – vyčistit
od odpadků Křížový Vrch.
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.
Na přelomu července a srpna jsme trávili 14 dní 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 pracovalo tak jak má.
Běžný táborový den byl po ranním nástupu a prohlídce stanů zahájen přípravou dřeva do kuchyně. 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. O jídlo ve
všech podobách se tradičně starala Jiřka, letos ve spolupráci s Vášou. A na to vše dohlížel Aladin.
V září jsme zahájili již devatenáctou 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 modrou barvu. Nováčků se přihlásilo devět.
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Pár dní po začátku školního roku jsme se rozloučili s nejstarší stříbrnou šestkou. Na našem
tradičním místě, na Poradní Skále proběhl obřad Přešátkování. Pět vlčat opustilo naše řady a

V září jsme šli na podzimní Kvíčalku. Nocovali zde
pouze hoši ze starších šestek a nejstarší šestka nocovala
ve stanech a již v pátek večer museli prokázat svou statečnost při několika nočních hrách.

Činnost oddílů

vstoupilo do 2.oddílu skautů.Věřím, že nám nebudou dělat ostudu.

Druhý den jsme plnili podmínky vlčka houbaře a
mnozí dokázali velké houbařské znalosti.
Na podzim též proběhla cesta na kole do Třebařova a
přes Rychnov a Staré Město domů. Tato cesta byla součástí podmínek pro splnění vlčka cyklisty. V listopadu
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 druhý víkend věnovaný plnění podmínek vlčka elektrikáře. Tuto
akci připravil Indy s kamarády.
V předvánočním čase jsme si na poslední schůzce udělali vánoční besídku a před vánocemi
jsme vyrazili na vánoční výpravu. Cestou domů jsme se zastavili na Kvíčalce.
Také již tradičně jsme pomohli linhartické škole s rozdáváním betlémského světla a též jsme
se zúčastnili betlémského světla ve Třebové.
V letošním roce byl oddíl doplněn devíti nováčky, které vede Aladin. U Červenou šestku vede
Kavik. Tato šestka má 9 členů. Nejstarší Zelená 6, kterou vede David s Kamilem, má 8 členů.
Šedou vede Libor s Hafanem. Tato šestka má 7 členů.Účast na schůzkách je nadprůměrná a i na
akcích oddílu bývá členů dost.
Přesto, že ve vedení máme ještě další členy - Váša, Kebule, Indy, Kulda Tom jsou tito členové
přes týden zaneprázdněni a tak je nás na vedení schůzek velice málo. Chybí nám mládí rádcové,
kteří by s vedením programu schůzek pomohli.
Stabilní a vyšší počet členů oddílu je povzbuzující a zároveň zavazující do dalších let.
Vladislav Holešovský – Aladin
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2. oddíl
Minulý rok náš oddíl podnikl plno zajímavých akcí a prošel několika změnami. Naše řady se
rozrostly o staronového vedoucího Kubu, který doposud působil v 1. oddíle. Loni se už účastnil
letního tábora a bude nám posilou při přípravě i realizaci programu.
Do našeho oddílu přibyla také nová družina Svišťů, kteří se rychle začlenili do kolektivu oddílu. Družinu vedou začínající rádcové Paprika a Dominik a “patrona”, který s využitím dlouholetých zkušeností pomáhá se správným vedením nové družiny, jim dělá Pobor. Svišti přišli z 1.
oddílu Bílé stopy a zatím to vypadá, že se jim u nás líbí.
Jednou z akcí, kdy Svišti dostali šanci se předvést,
byla podzimní oddílová schůzka. Ač účast Svišťů nebyla
stoprocentní i tak se nám povedlo zažít pěkně strávené
dopoledne v kolektivu oddílu. Schůzka se nesla v duchu
haloweenu. Poté, co jsme si zastříleli z luku, jsme si vydlabali dýně.
V roce 2013 jsme také oslavili významné jubileum:
100. schůzku družiny Kamzíků. Ve vedení této družiny
se za sedm let její existence vystřídalo skoro 5 vedoucích. Poslední tři roky má tuto nejstarší družinu v oddíle
na starosti Honza. Program jubilejní schůzky byl opravdu bohatý. Začalo se bowlingem, který suverénně vyhráli Vašek s Peťou. Hned potom jsme se přesunuli na squash, kde jsme ovšem zjistili,
že skoro všichni hrají hru poprvé. Na závěr jsme si na Baráku promítali staré fotky.
Největší akcí byl jako každoročně tábor. Tento rok
jsme strávili dva týdny s 1. dívčím oddílem střediska
Zubr a Dikobraz z Lanškrouna na krásném tábořišti na
Kopretinové louce. Tématem celotáborové hry byl středověk. Čtyřčlenný realizační tým se s tímto neobvyklým
námětem vypořádal překvapivě dobře. Během tábora
se bojovalo, smlouvalo, přemýšlelo, stavělo, tvořilo, ničilo, a vůbec všechno co byste od vynikající celotáborové
hry čekali.
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Ke konci roku jsme si nemohli nechat ujít tradiční výroční výpravu na Kvíčalku. Jako každoročně jsme ji pojali ve stylu křížové výpravy. V pátek večer jsme dorazili do Konstantinopole,
kde nás uvítál papež Urban II. Vstali jsme za úsvitu a začli trénovat nezbytné bojové dovednosti, jako jsou pochodování a formace. Zanedlouho se zlepšilo počasí, mohli jsme se nalodit a
přeplavit přes Bospor. V Nikájích proběhl první boj. Obvzláště obratný pří bojích ve městě byl
Maci. Zatím co křižáci získávali strategické body, byzantský velitel se zmocnil bohatství města a
uprchl. Vydali jsme se na cestu Malou Asií. Kousek od města Dorylea nás přepadli nepřátelé a
oblohou na nás letělo tisíce šípů. Liči, Kamil a Zdenda se ukázali jako dobří běžci a díky tomu,
že všichni ostatní je následovali se nám podařilo uniknout. Pokračovali jsme dál a dorazili jsme
do města Ikonion, ve kterém jsme nalezli obrovské zásoby jídla. Všem se podařilo připravit si na
ohni chutné fazole a vepřové.

Činnost oddílů

Náhodou jsme se doslechli, že v nedalekém
městě Edes se nachází Svaté kopí. Abychom se do
něj dostali, museli jsme překonat po laně asi 20
metrů. Poté, co jej vyčerpáni všichni přelezli, zjistili
jsme, že Svaté kopí ve městě není. Pokračovali jsme
tedy v cestě do samotného Jeruzaléma (Cimburk).
V polovině naší dlouhé cesty jsme se rozhodli uspořádat pro pobavení a zvýšení morálky turnaj. Nejlepší šermíři byli Zdenda a Mamut. S dobrou náladou jsme vyrazili přímo na Jeruzalém. Avšak těsně před hradbami došlo k rozkolu. Rozdělili jsme
se na zastánce Janka a Honzy. Janek a jeho zastánci chtěli zabránit krveprolití v Jeruzalému a
vrátit se zpět do Evropy. Zato Honza chtěl Jeruzalém dobýt. Došlo tedy k boji mezi křižáky, ten
vyhráli Honzovi zástupci.
Jeruzalém byl dobyt, vrátili jsme se zpátky do Konstantinopole (na Kvíčalku), kde už na nás
čekala bohatá hostina. Křížová výprava tedy dopadla úspěšně, získali jsme velké bohatství a pozemky a mohli jsme se vrátit do svých domovů.
Honza Vojíř – Honzík
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Roverský kmen
V roce 2013 sdružovalo středisko Moravská Třebová přes 30 roverů a roverek, z toho 10 členů
bylo registrovaných pod 3. roverským oddílem PATOCA a ostatní pod dalšími oddíly. Z pohledu
skautského výchovného systému byste mezi nimi našli příslušníky tří skautských generací a je
proto přirozené, že takto věkově různorodá skupina již nemůže fungovat jako jeden celek.
Zatímco nejstarší členové už si své ve vedení družin odsloužili a řeší nyní studijní nebo i pracovní povinnosti mimo domovské město, ti nejmladší jsou
často stále velmi aktivní ve svých domovských oddílech. Všichni se pak snaží nalézt si ve svém programu
čas dělat něco navíc, něco co by naplňovalo ideu roverského programu. Ať už se jedná o výpomoc se zajištěním akce pro děti nebo třeba účast na veřejně prospěšné sbírce. Ti, kterým se nejlépe daří naplňovat roverské heslo Sloužím a další tradicí dané podmínky, pak jsou odměněni jmenováním či pasováním na rovera a obdrží právo nosit na kroji červenou šňůrku. Od loňského roku fungují ve
středisku v zásadě dvě roverské skupiny. Na dalších řádcích najdete střípky z jejich činnosti.

Šmejdi
Je to skoro neuvěřitelné, ale naší partě se od jejího zrození počítá
již druhý rok. Poprvé jsme se dali dohromady minulé léto po táboře a vydali se za krásami litovelského pomoraví. Přestože jsme
spíše seskupení skautů vedoucí své vlastní družiny, snažíme se od
té doby alespoň z části zastávat funkci „roverského kmene“. Možná
se naskýtá otázka: „proč zrovna takový název?“ Odpověď je jednoduchá, je odvozen od přezdívky členky Šmejdky. Jak se však ujal, už
se přesně neví. Celkově je nás kolem dvaceti, ale při troše troufalosti můžeme říci, že maximálně aktivních zůstává polovička.
Během roku se snažíme setkávat pravidelně, ať už formou
méně častých schůzek, nebo samozřejmě akcí. Když vezmeme v úvahu účasti na tradičních střediskových akcích a výpravy se svými družinami, moc zbylého času nám tedy dopřáno není. Přesto
jsme stihli dvě víkendovky na Kvíčalce nebo na podzim například Lanškrounskou kopu.
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Za zmínku jistě stojí i sbírka Společně proti Leukémii
(dříve Kapka), ale největší událostí roku 2013 byl bezesporu
ObRok. Konání celorepublikového setkání roverů bylo sice
ohroženo povodněmi, pořadatelé se ale nedali a i přes přesunutí této akce na podzim nám v areálu vodního hradu
Švihov zorganizovali skvělých pár dní s fůrou zážitků. Před
vánoci jsme podnikli výpravu do Prahy na Mikulášský víkend, kde byla většina Šmejdů poprvé. Kromě zajímavých

Přestože nemůžeme suplovat klasický roverský kmen, jsme rádi, že je naše společná aktivita
aspoň malým přínosem pro středisko a nezbývá, než si přát, ať to šlape dál :-)
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přednášek a radosti ze setkání se vzdáleným přáteli nám Miquik poskytl mnoho inspirace. Tradiční vsuvka tanečního večera, společný tanec, se například ještě společně s předtančením stal
letošní novinkou na skautském plese. Této aktivity bychom se rádi ujali i v dalších ročnících a
posunuli laťku vždy o něco výš.

Mirka Navrátilová

Starší Kmen
Sdružuje rovery a roverky většinou již ve věku vysokoškolském a trochu nestandartně i starší. Setkávají se méně často a méně organizovaně a při svých aktivitách často výtváří několikačlenné
týmy, v nichž pracují na určitém ”projektu”. V roce 2013 tak např. organizovali Skautský společenský večer, koordinovali místní část celorepublikové sbírky Společně proti leukémii nebo pro
oddíly z širokého okolí uspořádali již 16.ročník večerní bojovky, aktuálně na téma Záhady hlavolamu. Nechyběli ani na ObRoku, kde rozšířili řady Service teamu. Jejich největším loňským počinem byl pilotní nultý ročník zážitkově vzdělávací akce SYRKA, kterou s pomocí roverů a vůdců
z dalších středisek okresu Svitavy zrealizovali na podzim pod hlavičkou Krajské rady Junáka na
moderní skautské základně v Lanškrouně.
A aby se roveři také za svoji práci odměnili, vydali se spolu se svými kamarády z třebovského
atletického oddílu na letní expedici s názvem Eurotrip, z nějž si můžete přečíst následující reportáž.
Pět navštívených zemí a 5.500 najetých kilometrů. Tak by se dala shrnout dvanáctidenní
roverská expedice v roce 2013. Celá byla pojatá odlišným stylem než v předchozích letech - na
cesty jsme vyrazili netradičně auty a za cíl jsme zvolili vyhledávané cíle v zemích západní Evropy.
První den padl čistě na přesun ze Třebové přes Prahu a Plzeň a prakticky celé jižní Německo.
Za skoro 20 hodin nepříjemného sezení v autě a sledování svištící dálnice za oknem jsme druhý
den byli odměněni probuzením na břehu Bodamského jezera. Po ranní koupeli a snídani s racky
jsme se již výletním tempem vydali kolem jezera na prohlídku Kostnice, malebného švýcarského
městečka Stein am Rhein a na sklonku dne jsme ještě zastihli poslední trochu slunce tříštícího
se na největších říčních vodopádech Evropy - Rýnské vodopády v Schaffhausenu.
V další části naší cesty jsme se přesunuli přes větší
část Švýcarska do oblasti okolo města Lausanne. Chvíli
jsme strávili ve městě a mohli využít krásné počasí k
osvěžení v Ženevském jezeře nebo prohlídce plovoucího muzea Olympijských her. Okolí nabízí ale i možnosti krásných výšlapů a my jsme jako cíl zvolili vrchol
Rochers de Naye, 2042 m n. m. s výhledem na jezero. Po
přespání v horách a prohlídce zajímavými expozicemi
nabitého zámečku Chillon jsme museli okolí Lousanne
rychle opustit, protože nás čekal další cíl a to etapa nejslavnějšího cyklistického závodu Tour

23

Činnost oddílů

de France. A ne jen tak obyčejná! Přesunuli jsme se pod vesnici Alpe d’Huez, kde na cyklisty čekalo 21 nechvalně proslulých serpentýn na téměř čtrnáctikilometrovém stoupání. Tato etapa je
velmi vyhledávána a svědčil o tom i počet fanoušků u trati, konečný počet byl odhadován až na
jeden milion. Výsledkem byla skvělá atmosféra a obrovský zážitek.
Naše cesta vedla dále přes Francii a se zastávkami u
jednoho z největších akvaduktů Pont du Gard a městě
Avignonu jsme se dostali až do Andorry. Tento stát
schovaný v horách na hranicích Francie a Španělska,
má i přes velmi malou rozlohu mnoho co nabídnout.
Města lákají svými bezcelními obchody a okolní hory
skýtají mnoho možností k turistice. My jsme nelenili
a vyrazili hned na nejvyšší z nich Coma Pedrosa (2942
m.n.m.). V jednom dni nás čekalo 1500 výškových nahoru a dolů, nicméně výhledy nás za tu
námahu odměnily. Bohužel z Andorry nás už čekal pomalý návrat domů. Naše cesta zpět vedla
po jižním pobřeží Francie a my si mohli na vlastní oči ověřit, jestli si Azurové pobřeží zaslouží
svůj název. Posledních pár dní tedy znamenalo odpočinek na krásných plážích podél pobřeží,
návštěvu slavného kasina v Monte Carlu a také města Carcassone.
Expedici jsme uzavřeli výletem do překrásného, místy až 700 metrů hlubokého kaňonu Verdon. Odtud ale už naše cesta vedla domů a my mohli v klidu vstřebávat vše, co jsme na cestě
viděli a zažili.
Luďa Strouhal a Martin Hlaváč
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4. oddíl Jamamby se již od svého založení v roce 1999 těší velké členské základně - pod jeho
hlavičkou je v současnosti zaregistrováno téměř šedesát členek. Rok 2013 se v oddíle nesl ve
znamení změn a novinek. V druhé polovině roku předala stávající vedoucí oddílu Darzinka štafetu dál a do čela Jamamb nastoupila nová oddílová vedoucí Áďa a její dvě zástupkyně Pavlínka
a Nikča. Částečně se také přeskupily družiny – členky družiny Ještěrek přešly ke Stonožkám a
Lasičkám. V současnosti tak má oddíl dvě družinky dívek ve skautském věku: Lasičky a Stonožky
a dvě družiny, které patří do kategorie světlušek: Vlčice a Lišky, přičemž Vlčice fungují jako dvě
skupinky (mladší a starší) v jedné. Pokud se zadaří, oddíl se letos rozroste o další družinu a začne
se tak počítat již třetí generace Jamamb.
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4. oddíl Jamamby

Ve fungování oddílu se toho příliš nemění. Kvůli své velikosti se věnujeme především programu v družinách. Každoročně si však nenecháváme ujít ani střediskové akce a postupně zavádíme akce oddílové a oprašujeme staré tradice. Mezi ně patří oddílová akce zvaná Akca bacila,
neboli turnaj ve stolních hrách, která se uskutečnila v únoru. Loni na podzim jsme podnikly velký
krok do neznáma – obnovily jsme střediskovou pěvecko-dramatickou soutěž Balvánek, kterou
vřele přijali i přespolní skauti, takže věříme, že její tradice už jen tak nezanikne. Letní tábor jsme
letos trávily odděleně. Lasičky a Ještěrky prožily dva týdny, které se nesly v duchu starých řeckých
bájí a pověstí, s Blanenskými skauty na jejich tábořišti, zatímco mladší děvčata tábořila na Kvíčale s programem v duchu Egypta. Letošní sportovní odpoledne se kvůli počasí přesunulo na
výstavu, ale dívky si jej vynahradily o pár týdnů později krátkým kurzem sebeobrany. Třetím
rokem se náš oddíl vydal před Vánoci do domova pro seniory, abychom zpěvem koled potěšily
babičky a dědečky. Letos se k této milé tradici přidal i VI. oddíl Medura a tak se řady zpěvaček
značně rozrostly.
Adéla Skoupá, vůdkyně oddílu

Lasičky
Uplynulý rok byl u Lasiček, co se týče akcí a programu, opět velmi pestrý. V únoru jsme na
tradiční střediskové akci O zlatou kulku Oldy Šetrného obsadily krásné první místo. Na jaře si
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Lasičky samy zkusily zorganizovat pohádkové odpoledne pro nejmladší světlušky a své sourozence, které u dětí zaznamenalo velký úspěch. Vyzkoušely si tak pro jednou roli vedoucích, která
se jim zdá se, velmi zalíbila.
Strávily jsme také pěknou víkendovku
v Toulovcových maštalích a nezapomněly
jsme se i poctivě připravovat na Svojsíkův závod, jehož základní kolo se konalo ve Strakově. Konec školního roku byl pak nejen
ve znamení povedené výpravy do Olomouce
s Kamzíky, ale i celorepublikové benzínkové
sbírky „Společně proti leukémii“, do které
jsme se zapojily coby družina poprvé. Léto
bylo letos vůbec výjimečné, neboť jsme úplně
poprvé vyrazily na tábor mimo Kvíčalku a s jinými skauty. Strávily jsme poněkud dobrodružnější tábor na Kozárově společně se skauty z Blanska a jako parta jsme se na něm ještě více stmelily, přibraly do družiny staronovou členku a těšily
se, co společně podnikneme na podzim. Ten se nesl nejen v duchu postupných příprav na vedení
vlastní družinky příští rok (např. několik Lasiček navštívilo rádcovský kurz Lavina), ale i příprav
na znovuobnovenou pěvecko-dramatickou soutěž Balvánek, kterou jsme společně s tradiční večerní bojovkou Záhada hlavolamu vyhrály. V listopadu jsme také kromě několika speciálních
rukodělných schůzek a plnění úkolů do stezky i soutěže časopisu Skaut „Expedice ZS“, oslavily i
jubilejní 200. schůzku. V prosinci jsme se zdobením a rozdáváním podílely na Betlémském světle
a zakončily další povedený společný rok slavnostní vánoční schůzkou i oddílovým zpíváním koled v Domově důchodců.
Pavlína Navrátilová

Stonožky
Stonožky se schází již pátým rokem. Na podzim se rozrostly o další 3 členky – 2 z rozdělené družiny Ještěrek a jednu novou. Celkový počet se ustálil na 10 dívkách. V družině ale tentokrát proběhl nárůst i v řadách rádkyň, a to o Káťu Musilovou.
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Děvčata už mají za sebou 4 tábory, každý
rok se účastní v hojném počtu. Letos dospěla
do skautského věku, který byl slavnostně zahájen přešátkováním. Kromě zavedených akcí si
letos Stonožky užily neobvyklou výpravu na Kvíčalkou, kterou strávily s chlapeckou družinou
Orlíků, se kterými společně cestovali v čase. Letošní novinkou pro ně byla obnovená pěveckodramatická soutěž Balvánek Umístily se na
krásném 3. místě. Ve stejný den také poprvé absolvovaly večerní bojovku, na které si udatně vybojovaly 5. místo. I tento rok se vyrazilo na cha-

Mirka Navrátilová

Činnost oddílů

lupu na Žipotín, tentokrát v duchu stmelovací akce s družinou Ještěrek. Právě zde se ustálila
aktuální sestava družiny. Stonožky se také opět zapojily do celorepublikového sběru víček od
PET-lahví pro nemocné děti, a to v mnohem větším měřítku než minulý rok. I přes proběhnuté
změny, holky tvoří skvělou part. Nelze si přát víc, než aby to tak bylo i nadále.

Vlčice
Družina Vlčic se skládá ze dvou družinek, mladších a starších dívek. Kvůli věkovým rozdílům jim
jejich rádkyně Pája s Betkou chystají oddělený program. Na akcích – střediskových, oddílových i
družinových – se však potkávají společně.
Letos jsme oslavily příchod teplého počasí
přespáním u vedoucí Páji, kde jsme zároveň dokončily celoroční hru s názvem Záchrana polárních vlků. Užily jsme si stopování, putování a nakonec nás čekal velký boj. Nevynechaly jsme ani
letní radovánky s vodou a hry s Pavlínčinou fenkou Camilkou. Pro některé poprvé, pro jiné už po
čtvrté jsme jely na tábor na Kvíčalce. Po prázdninách jsme se pilně připravovaly na obnovený
ročník Balvánku a nemohly jsme vynechat ani
bojovku – Záhada hlavolamu.
Předposlední velkou akcí byla víkendová výprava na Kvíčalku, která byla zahalena v tajemném hávu, jelikož program spojovalo téma Strašidla. Ve večerním lese jsme hledaly bludičky,
strojily se jak divoženky a na závěr luštily zprávy od upírů. Rok jsme zakončily Vánoční schůzkou,
která byla zároveň oslavou 100. schůzky. Rozdaly jsme si dárečky, zazpívaly koledy a připily si
dětským šampaňským.
Pavlína Řezníčková

Lišky
Lišky fungují již čtvrtým rokem a v současnosti mají celkem devět členek. Na začátku roku 2013
jsme se zúčastnily tříkrálové sbírky pořádané Charitou. V květnu nás čekala tradiční Kvíčalka,
kterou jsme tentokrát ukončily celoroční hru na téma Záchrana polárních lišek. Po celý rok děti
sbíraly „peníze“ za různé domácí práce, které jim potvrzovali rodiče. Na výpravě se jim potom
hodily na výstavbu parku na záchranu zvířat. O prázdninách jsme byly společně s ostatními
družinkami světlušek na táboře, jehož tématem byl Egypt. Na podzim jsme s oddílem připravily
ještě dvě akce: Oddílový turnaj a ukázku sebeobrany. Listopad nám připravil znovu obnovenou
pěvecko-dramatickou soutěž Balvánek a tradiční bojovku.
Nikola Šmídová
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VI. Oddíl Medura
6. oddíl Medura je oddílem světlušek. Má dvacet čtyři členů a skládá se ze dvou družin. Družina
Sasanek se skládá z dívek od osmi do deseti let. Druhou družinu, družinu Srnek, tvoří děvčata
od šesti do sedmi let. A jaký byl v našem oddíle rok 2013?
Začátkem ledna jsme si nasadili koruny a pláště, když
jsme jako králové chodili po městě a do kasiček vybírali penízky pro Tříkrálovou sbírku. I když nás po prochozeném dopoledni bolely nohy, měli jsme dobrý pocit.
Nejenže jsme dělali prospěšnou činnost, ale také jsme
se řídili zákonem světlušek: „Světluška pomáhá jiným“.
V únoru jsme podnikli víkendovou výpravu na naši základnu Kvíčalka. Již tradičně jsme hráli spoustu her, a
protože napadl sníh, užili jsme si také spoustu sněhové
zábavy. Kromě koulování jsme také postavili několik sněhuláků, i když nakonec byli sněhuláci spíše z nás. Na již
tradiční střediskové akci „O zlatou kulku Oldy Šetrného“
jsme zabojovali a měli hned několik úspěchů. Sasanky si
vybojovaly prvenství v kategorii světlušek a v kategorii jednotlivců si Kristýnka Hlavová vystřílela první místo a Lucinka Kolaříková krásné druhé místo.
V jarních měsících jsme opět zavítali na Kvíčalu, kde nám napadl dubnový sníh, zúčastnili
jsme se střediskové akce „PVC“ a udělali si víkend na skautském baráku. V červnu jsme pomáhali
umývat skla autům na benzinkách, v rámci sbírky „Společně proti leukémii“, jejíž výtěžek jde na
pomoc léčby rakoviny.
Prvních 14 dní v červenci jsme si užívali na táboře, který
jsme letos měli v Telecím u Poličky. Celým táborem nás provázela celotáborová hra, při níž jsme putovali abecedou, kde
jsme spolu s holčičkou Ažkou a pímenkem A zachraňovali
písmenka před zlým Kaňkáčem. V průběhu tábora jsme plnili bobříky, hráli spoustu her, a zúčastnili se soutěže Miss
Maděra, při níž se odborná porota, jíž předsedal Palo Habera,
snažila vybrat tu nejhezčí, ale také nejtalentovanější dívku
tábora. Dívky prověřilo několik soutěžních disciplín, jako je
rozhovor, módní přehlídka v šatech i plavkách, jízda na koni
a také volná disciplína. Myslím, že jsme si jej skvěle užili.
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V novém školním roce začal také další skautský rok. Během podzimu jsme podnikli spoustu zajímavých akcí. Sasanky se byly podívat na dni otevřených dveří na Integrované střední škole. V říjnu Sasanky oslavili stou schůzku Zombie párty na baráku. Převlečeny
za Zombíky oslavovaly, jedly, pily, tancovaly, hrály hry, ošetřovaly zakrvácené oběti Zombíků a
večer se dívaly na strašidelný film. Začátkem listopadu si Srnky udělaly také svoji akci na baráku, a to „Princeznovskou univerzitu“. Poté co byly převlečeny do princeznovských šatů, uče-
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sány a namalovány, mohla začít výuka. Trénovaly chůzi s knihou na hlavě, učily se nasedat do
kočáru, učily se moderní tance a nechyběly ani zásady stolování u slavnostní královské večeře.
Večer si pustily film plný princezen. Dalšími akcemi, které nás v listopadu čekaly, byly pěveckodramatická soutěž Balvánek, v níž si Lucka Kolaříková svojí písní Beskyde, Beskyde zasloužila
třetí místo, a druhou akcí byla noční Bojovka. Celý rok jsme završili Vánoční besídkou pro rodiče,
která poté pokračovala diskotékou v Duku Duku a oddílovými Vánocemi. Na oddílové večeři nechyběl bramborový salát se sekanou, ani dárečky. Na každého pod stromečkem nějaký čekal a
celou akci jsme završili přespáním na baráku, kde v noci každého hřály Evou upletené ponožky.
Myslím, že to byl pro nás skvělý rok a všichni se těšíme na ten další.
Eliška Kolaříková

29

Činnost oddílů

142. klub Kmene dospělých (oldskautů)
Oddíl dospělých skautů (oldskautů) sdružuje čtrnáct členů, kteří se chtějí podílet na činnosti
střediska, ale nepracují přímo v oddílech s dětmi. Hlavní prioritou oddílu je organizační a technická podpora střediskových akcí, např. střelecké soutěže „O zlatou kulku Oldy Šetrného“, úklidové akce „Operace PVC“, cyklistické akce pro veřejnost „Cesta na severozápad“, předvánočního
„Betlémského světla“ a dalších. Celoroční práce našich oldskautů je nenápadná, ale ve středisku
mají „oldi“ své nezastupitelné místo. Pod hlavičkou klubu je také pořádáno letní táboření rodičů
s dětmi. Od 3. do 10. srpna 2013 hostila Kvíčalka tábor ROSA (rodinný skauting) se čtyřicítkou
účastníků a od 17. do 24. srpna 2013 Tábor rodičů s dětmi (35 táborníků). „Oldskautskou stopu“
lze také vysledovat v srpnové „Kvíčalence“, což je tradiční táboření tatínků-Lvíčat se svými ratolestmi.
Pavel Navrátil – Jessie

Tábor horka, odvahy a slaného másla
Policie ČR je zachráněna! Výcvik „Policejní akademie ROSA“ proběhl ve dnech 3. - 10. srpna 2013
ve výcvikovém táboře Kvíčalka. Pod dohledem 18 výcvikářů prošlo náročným kurzem 21 kadetů
ve věku 5 až 12 let. Výcvik probíhal za extrémně ztížených teplotních podmínek. Mezi nejoblíbenější činnosti patřila stezka odvahy, která pro vysokou náročnost trvala celé tři večery. Po
absolvování série fyzických a psychických testů se začali kadeti učit policejním dovednostem.
Výcvik zahrnující zkoušky z kynologie a odorologie probíhal pod dohledem psovodů PČR Pardubického kraje. Dále se kadeti naučili například základům daktyloskopie a dopravně-policejním
znalostem při návštěvě členů pořádkové policie z Prahy.
Zajímavým bodem výcviku byly závody, při kterých si kadeti osvojili techniku střelby z pistole,
luku, praku, hod šipkami či granátem a střelbu na
„plechové myšáky“. Odpočinkové odpoledne strávili kadeti jízdou na koních. Během výcviku jsme zaregistrovali pouze jedno „vážné“ zranění, které muselo být přítomnou zdravotnicí lékařsky ošetřeno,
a to po střetu výcvikáře se špatně vychovaným plchem. Nově nabyté zkušenosti a dovednosti si kadeti naostro vyzkoušeli při únosu tří členů z jejich skupiny, které díky profesionalitě a předchozímu výcviku pohotově vysvobodili, přičemž únosce stihl zasloužený trest. Závěrem, díky vydatné bouřce, dostali možnost se očistit i špinavci, kteří se jinak hygieně vyhýbali. Byl to pro
všechny skvěle i užitečně strávený týden. Děkujeme všem, kdo pomohli s organizací letošního tábora rodičů s dětmi ROSA, moravskotřebovskému středisku Junáka za základnu, Hance a Dance
za skvělou celotáborovou hru a příští rok zase ahoj.
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Rosáci, otištěno v Moravskotřebovském zpravodaji č. 9/2013, str.12

Na úplném sklonku prázdnin se již po 13. konal tradiční Tábor pro rodiče s dětmi na Kvíčalce
pořádaný jako neskautská akce pro veřejnost místním střediskem Junáka. Kvůli pozdnímu termínu (17.-24. 8.) se nás sice oproti minulým rokům sešlo o téměř 20 účastníků méně, ale i tak
jsme si užili týden plný pohody a pro nás po letech nezvykle i sluníčka.

Činnost oddílů

Tábor pro rodiče s dětmi

35 táborníků, z toho 20 malinkých dětí
převážně školkového věku, se celý týden spolu
s kapitánem Žbluňkem snažilo získat zpátky
ukradený poklad. V rámci příprav na cestu
před vyplutím se jako správní námořníci
všichni naučili základní dovednosti v uzlování. Každá posádka vybavená vlastnoručně
vyrobenou vlajkou, šátky a pokřikem postupně zdolávala nástrahy jak moře, tak tajuplného ostrova, aby v samém závěru po
strastiplné cestě byl poklad konečně nalezen
a slavnostně přinesen do tábora. Mimo celotáborovou hru bylo součástí náplně tábora i mnoho
dalších činností a her, které k nám již neodmyslitelně patří jako např. vlastnoruční malba a tisk
na trička, výroba mýdýlek, projížďka na koních, pouštění draků, noční hra a stezka odvahy, pečení „hadů“ a další kvíčalovské hry jako Zlatonosný potok, Safari, Lovci orchidejí, Útěk pytláka
Říhy, Pašeráci a samozřejmě lov bobříků. Největší úspěch jak u dětí, tak u rodičů obzvlášť sklidil
bobřík mlčení.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, kdo přiloženou rukou přispěl ke zdárnému chodu
tábora samotného, všem velkým i malým účastníkům, tak hlavně těm, kdo se jakoukoliv formou
podílel na odměnách pro naše dětičky a pomohl nám vykouzlit na jejich tvářích další úsměv ze
zasloužené odměny po celodenním snažení při hrách, práci a jiných táborových činnostech. Více
na www.taborprorodicesdetmi.wz.cz
Eva Kubínová, otištěno v Moravskotřebovském zpravodaji č.10/2013, str. 10

Kvíčalenka – tábor Lvíčat
Již po osmé tábořili na Kvíčalce od 10. do 17. srpna 2013 tatínci-Lvíčata se svými dětmi a opět
si to náramně užívali. Mladí ani dospělý táborníci se určitě nenudili, vždyť v rámci táborové hry
Ztraceni „vyrostlo“ u tábora nefalšované zřícené dopravní letadlo, z bazénku se lovily živé ryby,
tatínci se vyžívali v kuchyni… no prostě pohoda :-)
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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 2013 zaměřena na výchovnou činnost, zabezpečování základny Kvíčalka a provoz skautského domu na ulici
Horní 34.
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Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva

2012

2013

Pasiva

Stavby
Pozemky
Drobný dl. majetek
Oprávky
Hotovost
BU
Pohledávky
Ostatní

310
5
134
-144
18
376
0
0

310
5
134
-154
2
419
0
0

Základní jmění
Nerozdělený HV
Závazky
Ostatní pasiva
HV ve schvalovacím řízení

699

716

CELKEM

2012

2013

537
156
6
0
0

537
156
8
0
15

699

716

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
Náklady

Výnosy

Spotřebované nákupy
Služby
Ostatní náklady
Odpisy

229
69
14
10

Tržby z pronájmu1
Úč. poplatky
Úroky z BÚ
Dotace (Junák)
Dotace (město)
Reg. příspěvky
Dary

19
188
1
44
32
28
25

CELKEM

322

CELKEM

337

Účetní hospodářský výsledek r. 2013 v Kč

+ 14 805,86
Ing. Jan Stejskal, Ph.D., účetní střediska

1
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V rámci doplňkové činnosti v roce 2013 získal Junák – středisko Moravská Třebová z pronájmu svého majetku
– klubovny a základny (doplňková činnost) ve výši 18 500 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
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Fotostřípky z činnosti
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