Výroční zpráva
2014
Junák – český skaut
středisko Moravská Třebová
[ dříve: 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
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 2014 byl v moravskotřebovském středisku Junáka doslova nabit činností a posunul pomyslnou laťku zase o kousek výš. Kromě základní práce
s dětmi v oddílech jsme pořádali také celostřediskové akce, včetně akcí pro veřejnost. K těm tradičním patřily např. Skautský společenský večer
(5. ročník), soutěž ve střelbě ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného (22. ročník), úklid přírody
ke Dni Země „Operace PVC“ (9. ročník), cyklistická
jízda pro veřejnost „Cesta na severozápad“ (14.
ročník), skautská „bojovka“ ve večerních ulicích
Moravské Třebové „Záhada hlavolamu“ (17. ročník), pěvecko-dramatická soutěž pro děti „Balvánek“ a předvánoční Betlémské světlo (v Moravské
Třebové posedmnácté). Připočteme-li celou řadu
akcí oddílových a družinových, organizování pěti
letních táborů, účast na Tříkrálové sbírce, sbírce
Společně proti leukemii (dříve Kapka), okresním
kole Závodu vlčat a světlušek, prázdninové hře
České televize „Zachraňte duhu“, Skautském dni
na mladějovské úzkokolejce, několika celostátních skautských akcích, např. Středoevropském
jamboree 2014 v Doksech atd., byl rok 2014 na
činnost opravdu bohatý.
Zásadní změnou v rámci celé organizace, která
se dotýká i našeho střediska, je změna názvu.
Rozhodnutím XIV. Valného sněmu Junáka v Litomyšli (28. - 30. března 2014) se zejména v reakci na požadavky nového občanského zákoníku
po více jak dvou desetiletích mění oficiální název
z „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ na „Junák –
český skaut, z. s.“ (zapsaný spolek) s platností od
1. dubna 2015. Název organizace je samozřejmě
důležitý, ale mnohem důležitější jsou její obsah
(hlavně lidé), metody a cíle. A na těch se nemění
nic.
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.
John Crane Sigma, a.s.
REKO, s.r.o.
Potraviny Konečný
Albi
Loap
Mgr. Eva Kubínová – Evikmt

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 2014 se skautské středisko Moravská Třebová jako už tradičně 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. 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.

Počet členů junáckých středisek v
okrese Svitavy

Moravská
Třebová
158

Dolní Újezd
121

Litomyšl
168

Polička
83
Svitavy
86
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Zpráva o registraci
V roce 2014 registrovalo středisko Moravská Třebová 158 členů. Již třetím rokem tak zaznamenalo pokles oproti předchozímu roku a spadlo pod úroveň roku 2010. V porovnání
např. s rokem 2007 máme stále přibližně o 25% členů více, přesto doufáme, že se nám
pokles podaří zastavit.

V předchozích letech narostl zejména počet dospělých členů, jak dospívala členská základna. Z registrovaných osob bylo 94 mladších 18 let a 64 dospělých. Pokles tedy byl zaznamenán pouze na straně dětí. Z uvedeného počtu dospělých činovníků je 51 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.
Vývoj členské základny oddílů
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Přestože celkový počet mladších členů v oddílech klesl, dva ze čtyř dětských oddílů své počty navýšily. Za poklesem tak stojí chlapecké oddíly. Avšak I. oddíl ztrátil členy pouze kvůli
jejich odchodu do II. oddílu. Dlouhodobě největším oddílem je dívčí IV. oddíl Jamamby.
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ROK

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 čtvrtý 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
Ing. Miroslav Maixner
Ing. Martin Hlaváč
Adéla Skoupá
Eliška Kolaříková
Ing. Pavel Navrátil – Jessie

Jmenovaní činovníci (s právem poradním):
Tajemník střediska
Pokladník střediska
Hospodářka střediska
Zdravotník střediska
Mediální zpravodaj

Bc. Pavlína Navrátilová
Mgr. Kateřina Kaderková – Kafka
Mgr. Jitka Vojtková – Vrtule
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 2014
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 2014
Leden
Pátý Skautský společenský večer
plný hudby, tance a setkání
Únor

22. ročník soutěže ve střelbě ze
vzduchovky O zlatou kulku Oldy Šetrného
Duben
Devátá jarní mise“ na úklid Pekla s
” PVC
názvem Operace
Svojsíkův závod vlčat a světlušek
Květen
Tradiční noční cyklozávod Cross
country
Červen
14. ročník Cesty na severozápad pro
širokou veřejnost

Celostátní dobročinná akce Společně proti leukemii
Červenec – srpen
Letní tábory
Sraz kvíčaláků
Středoevropské skautské Jamboree
Září
Skautský den na mladějovické úzkokolejce
Listopad
Pěvecko-dramatická soutěž Balvánek a 18. ročník bojovky ve večerních
Třebovských uličkách
Prosinec
Adventní setkání se spoluobčany při
rozdávání Betlémského světla
Zpívání seniorům
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Střediskové akce 2014

5. skautský společenský večer
Roverský kmen uspořádal již popáté
pro moravskotřebovské skauty starších
věkových kategorií a jejich přátele a příznivce v pátek 10. ledna 2014 od 19:30
v sále Na Písku tradiční společenský večer. Možnost pobavit se a zatancovat si
využilo 78 účastníků, jejichž vstupenky
byly slosovány a výtěžek po odečtení
nákladů půjde na charitu. K tanci výtečně hrála kapela KOTEL s kytaristou
Adamem Svobodou, v přestávkách střídaná reprodukovanou „klasikou“. Letošní novinkou bylo dynamické předtančení mladých roverů a všeobecně-hromadný tanec
„onda-onda“ :-) Nechybělo občerstvení všeho druhu… a hlavně dobrá nálada. Pořadatelům v
čele s Žiletem patří poděkování.

Krajský sněm Junáka v Pardubicích
V sobotu 25. ledna 2014 se v Pardubicích konal za
účasti 44 delegátů 5. sněm Junáka – Pardubický
kraj. Z našeho střediska se zúčastnili Žilet, Luďa, Eva
V. a Jitule. Podobně jako u sněmů nižších organizačních jednotek Junáka bylo hlavním cílem zvolení
nové krajské rady na příští volební období a vyjádření se ke stěžejním tématům předsněmovní diskuse před XIV. Valným sněmem Junáka 28. – 30. 3.
2014 v Litomyšli. Předsedou krajské rady byl znovuzvolen Ing. Jan Stejskal, Ph.D. – Johan z našeho střediska.
Jitule

Doškolovací zdravotnický kurz
V sobotu 22. února 2014 se ve svitavském gymnáziu sešli absolventi zdravotnického kurzu z
okolních středisek, aby potvrdili své znalosti a prodloužili platnost svých dekretů o další čtyři
roky. Dopolední část kurzu patřila přednáškám o první pomoci, zákonům a vyhláškám či táborové klinice. Po obědové přestávce následoval blok táborové hygieny a filmu o poskytování první
pomoci. V poslední fázi všech více než třicet účastníků čekal test (dle informací stoprocentně
úspěšný). Den to byl sice poměrně náročný, ale i zásluhou organizátorů kurzu Evy a Demiho,
kterým patří poděkování, zdařilý.
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Mirka

V sobotu 1. března 2014 se uskutečnil již 22. ročník skautské soutěže ve střelbě ze vzduchovky „O
zlatou kulku Oldy Šetrného“. V kryté střelnici vojenské střední školy se sešlo úctyhodných 95 účastníků
z našeho střediska, kteří se kromě soutěžní střelby
v šesti kategoriích mohli také zapojit do doprovodného programu (dovednostní a znalostní soutěže,
elektronická střelnice, ukázka sportovních a historických zbraní střeleckého oddílu SBTS). Nejlepší střelci
si odnesli tradiční medaile-kulky a věcné ceny od sponzorů, nejlepší družiny pak samozřejmě
nejvíce potěšily vyhrané a na místě snězené dorty. Poděkování patří sponzorům akce a všem,
kteří jakkoli přispěli k jejímu zdaru.

Střediskové akce 2014

O zlatou kulku Oldy Šetrného – 22. ročník

Valný sněm rozhodl: Junák – český skaut, z. s.
O víkendu 28. až 30. března 2014 se v Litomyšli konal XIV. Valný sněm Junáka. Více než 500 delegátek a delegátů z celé republiky (včetně zástupců našeho střediska) o víkendu změnilo název
naší organizace, rozhodlo o budoucnosti členství ve světových skautských organizacích, schválilo nové Stanovy Junáka a „dalo zelenou“ naplňování Strategie skautingu do roku 2022. Z pohledu veřejnosti je asi nejviditelnějším důsledkem sněmu změna názvu naší organizace, která
po dvou desetiletích opouští „pod tlakem“ nového Občanského zákoníku dosavadní název „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ a přechází na název „Junák – český skaut, z. s.“. Dřívější občanská sdružení se totiž dle litery nového Občanského zákoníku stávají „spolky“ a jejich název musí
obsahovat slovo „spolek“ (a ne „svaz“), případně dovětek „z. s.“ (zapsaný spolek). Junák se tak
mimochodem vrací k historickému názvu, pod kterým začínal před sto lety.

Operace PVC aneb Úklid přírody v okolí města
V sobotu 5. dubna 2014 pořádalo naše středisko v
rámci Dne Země již 9. ročník úklidové akce Operace
PVC, při které jsme Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty
v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového vrchu. Jelikož nás tentokrát výrazně posílila neskautská veřejnost (zejména početná skupina vyznavačů geocachingu), sešlo se rekordních 80 dobrovolníků, kteří
v uvedených lokalitách posbírali v součtu téměř 20
pytlů odpadu. Všechny skupiny se nakonec sešly u
společného ohně v Pekle, kde se jim kromě občerstvení dostalo také tradičního poděkování přímo od Paní lesa. Akci podpořily materiálně Technické služby a finančně Zdravé město Moravská Třebová. Všem, kteří přiložili ruce k dílu, patří
velký dík.
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Cesta na severozápad 2014
Počtrnácté jsme v souvislosti se Dnem dětí organizovali cyklistickou akci pro veřejnost „Cesta na severozápad“. V neděli 1. června 2014 se 70 účastníků
vydalo na trať mezi Udánkami a Hřebečským hřebenem, aby si užilo pohodové dopoledne v přírodě,
spojené s aktivním pohybem a plněním nenáročných
úkolů na 16 traťových kontrolách. Patří jim, stejně
jako všem pořadatelům, uznání a dík. Dle ohlasů byla
akce úspěšná, tradičně největší odezvu u dětí měly
kontroly akční, zejména „bizoni“.

Závod vlčat a světlušek 2014
Za účasti šesti hlídek světlušek a devíti hlídek vlčat ze skautských středisek svitavského okresu
se v sobotu 26. dubna 2014 v Ostrém Kameni u Svitav uskutečnilo základní kolo Závodu vlčat a
světlušek. Každé dva roky tento všestranný závod prověřuje znalosti a připravenost dětí mladší
skautské věkové kategorie. Letos světlušky a vlčata změřily síly v osmi disciplínách (např. manuální zručnost, kuchařské dovednosti, zdravověda, lukostřelba,…). Naše středisko reprezentovaly
Lišky ze 4. oddílu a tři hlídky vlčat z 1. oddílu. I když v závěrečném hodnocení na postupová místa
do krajského kola nedosáhly, za předvedené výkony se určitě stydět nemusejí (Lišky 3. místo, šedozelená šestka 4. místo). Ke spokojenosti určitě přispělo i pěkné počasí a prostředí závodu, letos
motivovaného řeckými bájemi.

Cross country 2014
Po jednadvacáté vyrazila v pátek 30. května
2014 skupina cyklistických nadšenců roverského a staršího věku, aby v noci brázdila po cestách a necestách bližší i vzdálené okolí Moravské Třebové. Letos došlo
na oblast přibližně mezi Tatenicemi, Lázkem, Hoštejnem a naším městem. Sedmička statečných se zdárně vypořádala s
technickými i orientačními specifiky noční jízdy terénem a k ránu se plna dojmů bezpečně vrátila do svých domovů.

Brigády na Kvíčalce
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Počínaje sobotou 7. června 2014 byly zahájeny pravidelné sobotní brigády na Kvíčalce, jejichž
úkolem je připravit naši základnu na prázdninovou sezónu letních táborů (mimochodem už
čtyřicátou šestou v pořadí). Hojná účast dobrovolných brigádníků všech věkových kategorií, jakožto i jejich usilovná práce, byly víc než žádoucí, neboť první tábor na Kvíčalce začínal již 28.

Moravskotřebovští skauti pomáhali v soutěži České televize
Společná výprava děvčat ze čtvrtého oddílu a
vlčat z oddílu Bílá stopa se v úterý 17. června
2014 vydala na netradiční misi za účelem
umístění cachky (čti kešky) v blízkosti Třebovského hradiska. Po malé přednášce o geocachingu (geokešingu, hledání ukrytých schránek podle GPS souřadnic) byl nalezen vhodný
úkryt pro schránku na rozcestí pod Hradiskem, na místě dostupném např. i rodinám s
kočárkem. Junák takto spolupracoval s dětským kanálem ČT:D na prázdninové hře „Zachraňte duhu“, jejímž cílem bylo přivést v létě více lidí do přírody a na zajímavá místa naší země.
O schránku jsme se o prázdninách průběžně starali.

Střediskové akce 2014

června. Stavba tábora proběhla ve dvou etapách: 21. června kuchyň, umývárka atd. a 28. června
stany.

Áďa

Společně proti leukemii 2014
Necelá patnáctka našich roverů, rangers a skautek se i letos zapojila o víkendu 13. - 15. června
2014 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 Čepro (Západní) a
CCOil skauti umývali skla aut a poskytovali
řidičům informace jak o probíhajícím projektu, tak zejména o samotné problematice
dárcovství kostní dřeně, nemocích krvetvorby
(zejména leukémii) a možnostech přispění.
Výtěžek z celostátní sbírky putoval zmíněné
nadaci na rozvoj léčby nemocí krvetvorby a
rozšíření Registru dárců kostní dřeně. V Moravské Třebové se nám letos podařilo vybrat 4941 Kč. Velký dík patří nejen skautským nadšencům a čerpacím stanicím Čepro a CCoil, ale zejména všem ochotným lidem, kteří svými finančními příspěvky pomohli dobré věci.
Pavlína

Tábor vlčat v Trpíku
Vlčata z 1. oddílu tábořila od 29. června do 12. července 2014 v Trpíku. Letos bydlela pod novými
celtami, které několik dešťů důkladně prověřilo. Postupně s lepšícím se počasím se rozjížděl i
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program tábora. Celotáborová hra byla na téma mystiky a zaklínačských škol. Boje s příšerami
byly velmi úporné, ale vše dobře dopadlo. Plnili jsme bobříky a podmínky vlčáckých stezek, hráli
hry tradiční i nové a připojili jsme i návštěvu bazénu v České Třebové. 14 dní uteklo jak voda.
Všichni nováčci, kterých byla skoro polovina všech účastníků, tábor zmákli na výbornou.
Aladin

Tábor 2., 4. a 6. oddílu na Kvíčalce
V druhé půlce července (12. – 26. 7.
2014) patřila Kvíčalka společnému
táboru 2., 4. a 6. oddílu. Dohromady to bylo na 70 táborníků z
osmi družin (Srnky, Sasanky, Lišky,
Vlčice, Stonožky, Svišti, Orlíci a Kamzíci). Táborem prolínala etapová hra
Boj za lepší království, situovaná do
období průmyslové revoluce. I další
program byl letos velmi pestrý a akční, kromě již tradičních her se například dobývala Pevnost
Boyard, pořádala Mise na Mars, stavěly mosty přes řeku Kwai, uskutečnily výpravy mimo tábor,
zjišťovalo se, Kdo přežije atd. Nechyběly ani oblíbené parodie televizních soutěží a vše humornou formou monitorovala táborová televize Bahno TV. Nelze se tak divit, že 14 dní uteklo jak
voda.
Mirka

Moravskotřebovští skauti na Středoevropském jamboree 2014
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Tisícovka skautů z patnácti zemí z
různých částí světa se od 3. do 9.
srpna 2014 v Doksech u Máchova jezera zúčastnila Středoevropského jamboree (mezinárodního setkání členů
skautských organizací). V rámci českého kontingentu se zúčastnila také
desetičlenná patrola z našeho moravskotřebovského střediska Junáka a tři naše
členky pracovaly v servisním týmu akce.
Mottem jamboree bylo heslo „Prepared
for the future!“ (připraven pro budoucnost) a pro účastníky byl přichystán opravdu pestrý a aktivní program. Neméně podstatným byl
samozřejmě také pobyt v mezinárodním kolektivu mladých lidí. Všichni naši zástupci se vrátili
nabyti dojmy, zážitky, informacemi, podněty, plány a novými přátelstvími.

5. – 12. července 2014 se na Kvíčalce konal již 14. tábor
pro rodiče s dětmi - Kvíčalka 2014. Opět se sešla skupina
dětí (ve věku 4 - 11 let) společně s rodiči, aby si užila
krásný týden v přírodě, stranou od technických vymožeností, naučila se spoustu nových věcí a pobavila se při různých hrách. Tou hlavní letos byla „Cesta kolem světa za 80
dnů“, při které mladí i staří táborníci procestovali všechny kontinenty, zažili spoustu dobrodružství a rozšířili své vědomosti o dalekých krajích i jejich obyvatelích. Počasí nám přálo, a tak jsme
společně prožili opravdu krásný týden plný her, pohody a zábavy. Tábor bavil nejen děti, ale i
rodiče – velké poděkování všem, kdo se o to přičinili.

Střediskové akce 2014

Tábor pro rodiče s dětmi

Jana

Balení tábora na Kvíčalce
V sobotu 30. srpna 2014 skončila sbalením tábora táborová sezóna na Kvíčalce. Asi tři desítky
obětavých brigádníků opravdu „mákly“, a tak tábor mizel doslova před očima a již krátce po
poledni bylo nahrubo sbaleno. A že toho materiálu, který je potřeba rozmontovat, přemístit a
uložit na správné místo není vůbec málo! Pochvala a poděkování všem, kteří přišli a přiložili
ruce k dílu.

Skautský den na mladějovské úzkokolejce
Na pozvání pardubické krajské rady Junáka se v neděli
21. září 2014 sjelo do Mladějova na Moravě přibližně dvě
stě padesát skautů z deseti měst. Pořadatelé ze středisek
Letohrad a Moravská Třebová pro ně připravili zajímavý
program na stanovištích podél trati a ve spolupráci s Mladějovskou průmyslovou dráhou a Průmyslovým muzeem
Mladějov samozřejmě také svezení vláčkem po známé úzkokolejce a prohlídku místního muzea. I přes ne zcela ideální počasí panovala na třetím ročníku
akce správná skautská atmosféra.

Roveři projeli republiku Křížem krážem
Dvacet čtyři hodin, pět vlaků, tisíc čtyřicet sedm kilometrů.
Těmito atributy by se dala shrnout účast moravskotřebovských roverů na sedmém ročníku cestovatelské akce Křížem krážem republikou, která se konala v sobotu 27. září
2014. Naše středisko reprezentovali za tým Šmejdů Janek,
Mirečka, Alenka a Terka. Spolu s dalšími 104 týmy z řad
skautů i veřejnosti měli 24 hodin na to, aby najezdili co nejvíce kilometrů vlakem, jiná přeprava nebyla dovolena. Kromě toho museli soutěžící navštívit
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alespoň jeden kulturní či turistický objekt. Týmy po cestě plnily dobrovolné soutěžní úkoly a
cenné body získaly i za průjezd či návštěvu bonusové stanice. Mezi úkoly patřila například fotka
s průvodčím, návštěva památky UNESCO nebo jízda nejnovějšími vlaky ČD. Šmejdům se podařilo projet celkem devět krajů, jednu bonusovou stanici a splnit sedm soutěžních úkolů.
Terka

Balvánek 2014
V sobotu 22. listopadu 2014 se v sále Na Písku uskutečnil další
ročník skautské pěvecko-dramatické soutěže Balvánek. Aktivně se zúčastnila přibližně stovka místních i „přespolních“
dětí, které předvedly hudební a herecké nadání, ale i skautskou kreativitu a smysl pro humor. Porota měla při určování
vítězů opravdu těžké rozhodování. V kategorii mladších (vlčata a světlušky) se nakonec na první příčce umístily domácí
Sasanky, druhé Lišky (také M.T.) a třetí Ostružinky z Brněnce.
Mezi staršími (skauti a skautky) zvítězili Polární vlci z Poličky,
druhé byly Stonožky (M.T.) a třetí Vlčice-starší (M.T.). Cenu diváků obdržely Stonožky a Lišky. Oceněny byly také výborné
výkony jednotlivců v pořadí Apolenka Urbánková (Brněnec),
Kateřina Jílková (M.T.) a Nicole Oyelakin (M.T.). Poděkování za vydařenou akci patří dvacítce pořadatelů a samozřejmě také všem sponzorům.

Záhada hlavolamu 2014
Na předchozí Balvánek v sobotu
22. listopadu 2014 navázal již
17. ročník tradiční večerní skautské bojovky, jejímž tématem byla
už potřetí „Záhada hlavolamu“
(podle J. Foglara). Po setmělých
tajemných uličkách historického
centra Moravské Třebové se tak
proháněli Vontové, Široko, Rychlé
šípy i příznivci časopisů TAMTAM a Sběrač, kteří se snažili vypátrat co nejvíce informací o plánech létajícího kola Jana Tleskače. Hry se zúčastnilo 171 účastníků ve 22 týmech, včetně řady přespolních. První místo vybojovali Svišti (M.T.), druhé byly Stonožky (M.T.), třetí Levandule (Brněnec) a čtvrtá Červená šestka
(M.T.). Všechna vítězná družstva soutěžila na straně TAM-TAMu. Účastníkům i organizátorům
dík za skvělý zážitek!
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Již po sedmnácté jsme přivezli pro naše
spoluobčany do Moravské Třebové Betlémské světlo. Nikča a Alča ho převzaly
od brněnských skautů v sobotu u vlaku
ve Svitavách a veřejnosti jsme ho předávali v neděli 21. prosince 2014 v 17
hodin u muzea. I letos byl o tento novodobý vánoční symbol naděje, pokoje
a přátelství značný zájem, sešla se snad
i stovka zájemců. O úvodní pěvecké vystoupení se již tradičně postarala Schola a nechyběly samozřejmě ani domácí perníčky pro
účastníky od našich děvčat (zdobily Stonožky). O důstojnou předávku v krojích se bez ohledu
na chlad opět postarali chlapci z 2. oddílu.
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Betlémské světlo 2014

Zpívání seniorům
V pondělí 22. prosince 2014 dopoledne se světlušky a skautky ze 4. a 6. oddílu vydaly potěšit
svým zpíváním a přáním klidných svátků babičky a dědečky v Domově pro seniory. Rozděleny
na několik skupinek navštívily všechny pokoje v jednotlivých budovách areálu, zpívaly koledy a
rozdávaly vlastnoručně vyrobená přáníčka. Seniorům tím udělaly velkou radost a vykouzlily na
jejich tvářích úsměv i slzy dojetí. Za své vystoupení byly mnohdy odměněny cukrovím či ovocem.
Krásný pocit z povedené předvánoční akce, při které jsme potěšily ty, kteří to nejvíce potřebují,
nás příjemně zahřál na srdíčku.
Mirka

nepodepsané texty: Pavel Navrátil – Jessie
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Jubileum
Na počátku června oslavila významné životní jubileum Vlasta Stoupencová, bývalá skautská
vedoucí v našem středisku. Patří ke generaci, která v období 1968-70 dokázala po dvacetiletém
zákazu obnovit skautskou organizaci ve městě doslova z ničeho. Vlasta vedla dívčí oddíl, do kterého patřila družina Muchomůrek a roj světlušek, později spoluvedla družinu Pomněnek a také
pomáhala na dívčích letních táborech. Zdraví, pohodu a vitalitu do dalších let popřáli Vlastě
jménem střediska Dáša a Lenka.

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
http://bilastopa.wz.cz
Vladislav Holešovský – Aladin
aaladin@centrum.cz
II. oddíl
http://dvojka.jvoj.cz
Miroslav Maixner
miroslavmaixner@seznam.cz
III. oddíl Patoca
http://patoca.com
Martin Hlaváč
vedeni@patoca.com
IV. oddíl Jamamby
http://jamamby.rajce.idnes.cz
Adéla Skoupá
adaskoupa@gmail.com

VI. oddíl Medura
http://mt-skautky.webnode.cz
Eliška Kolaříková
kolarikova.elis@seznam.cz
Roverský kmen
http://patoca.com/roverimt
Luděk Strouhal
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
První výprava v roce nás zavedla na tábořiště v Trpíku. Vlčata si tak mohla prohlédnout místo, kde se bude odehrávat tábor.
Ráno jsme se sešli na vlakovém nádraží a dále
pak vlakem do Mladějova na Moravě. Odtud
naše cesta vedla přes Mladějovskou zříceninu
až na tábořiště. Zde si vlčata uvařila polévku,
zahrála hry a pak se vyrazilo na vlak.
Tradičně chodí nejstarší družinka na svou
víkendovou družinovou výprava na Kvíčalku.
Ani teď tomu nebylo jinak. Bohužel na srazu se dostavilo jenom jedno vlče a tak tak byla výprava
„odpískána“.
V březnu jsme se zúčastnili dalšího ročníku skvělé střelecké soutěže „O kulku Oldy Šetrného“.
Některá vlčata dosáhla velice dobrých výsledků.
Ke konci března jsme měli víkendovou výpravu na Kvíčalku. Po sněhu v té době již nebylo
nikde ani památky. Sobotní dopoledne jsme věnovali hrám a vaření polévku po družinách. Odpoledne se pak neslo v duchu oddílového „ufobalu“.
Ke Dni země pořádá naše středisko pro město akci Perfektně Vyčištěné Cesty (PVC). Náš oddíl
dostal bojový úkol a to vyčistit od odpadků Křížový vrch.
Jelikož se termín závodu vlčat a světlušek blížil mílovými kroky, uspořádala naše smečka
závody na nečisto. Zde jsme přiblížili dětem, jak budou závody probíhat a na kontrolách jim
byly poukázány chyby, kterých se dopustili.
Závod vlčat a světlušek se konal na ostrém kameni. Pod palcem celou organizace a
průběh akce mělo středisko Smrček ze Svitav.
Závod byl zahalen do tématiky řeckých bohů
a úkolem závodníků bylo získat zpátky oheň.
Překvapením pro nás bylo, že v počtu devíti
družin se naše družina nováčků — Modrá 6
umístila na krásném 5. místě. Smíšená Šedozelená 6 ukořistila bramborovou pozici, tedy
4. místo. Červená 6 se umístila na 9. místě.
V červnu nás před koncem školního roku čekala brigáda na tábořišti v Trpíku, kde jsme pomáhali stavět stožár, stavět stany atd.
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Prvních 14 dní v červenci jsme měli tábor. Jak už bývá zvykem, tak nás tábořiště přivítalo
deštěm. Takže jsme hráli hry v jídelně a jakmile se počasí trošku umoudřilo, proběhlo zabydlení vlčat. Běžný táborový den byl zahájen budíčkem na trubku, rozcvičkou, ranním nástupem,
prací (nejčastěji příprava dřeva do kuchyně). Po svačině následovali hry, po obědě polední klid,
plnění bobříků a také hry či CTH. Po večeři večerní nástup. Letos byla Celotáborová hra vedená
v tématu Zaklínač. Vlčata byla rozdělena na 4 zaklínačské školy a to Škola Orla, Škola Medvěda,
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Škola Zmije a Škola Baziliška. Po rozdělení následovala zkouška trav. Po této zkoušce byl nutný
výcvik nových rekrutů na zaklínače. Později bylo potřeba zahnat spoustu nestvůr, které vynořovaly z portálu. Proto bylo nutné portál zavřít. K tomu jim pomohl čaroděj Vilgefortz. Program
zvládli připravit a koordinovat Indy s Honzou ve spolupráci s Kebulí, Kuldou, Hafanem a Kamilem. O jídlo se v prvním týdnu postaral šéfkuchař Váša a v druhém týdnu naše táborová kuchařka Jiřka. Jak zdravotniký dozor s námi jela Kamča. Na vše dohlížel Aladin. Přestože jsme se
letos potýkali s malým počtem vedoucích, tak jsme tábor zvládli velice dobře.
Ke konci prázdnin měla Zelená 6 družinovou výpravu, při které jsme přespali na Kvíčalce a pak jsme se zúčastnili uklízení tábora.
V Září jsme zahájili již 20 sezonu činnosti
oddílu Bílá Stopa. Letos jsme náborovou akci
měli společně s holkami ze 4. Oddílu.
Pár dní po začátku školního roku jsme se
rozloučili s naší nejstarší družinou — Zelená
6. Na našem tradičním místě — na Poradní
skále proběhl obřad Přešátkování.
V září jsme byli na skautském dni v Mladějově na Moravě, kde jsme se projeli vláčkem a zkusili různé aktivity, které si pro nás připravili skauti ze středisek Letohrad a Moravská Třebová.
V listopadu jsme byli na víkendovce na Kvíčalce. Tentokrát jsme se stali lovci pokladů a tak
jsme postupně skládali mapu, která nás dovedla k pokladu.
V letošním roce byl oddíl postupně doplněn 4 nováčky. Aladin vede Modrou 6 spolu s Vojtou.
Kamil vede Šedou 6 spolu s Míšou (Kuřetem). Červenou 6 vede Indy spolu s Benem.
Přestože náš oddíl má další členy — Kebule, Váša, Kulda, Hafan, Tom a Libor, jsou tito členové
přes týden zaneprázdněny školou či prací a tak je nás na vedení schůzek velice málo. Z tohoto
důvodu byla schůzka Červené 6 přesunuta na pátek. I když nám s vedením pomáhá trojce nováčku z řad 2. Oddílu, stále nám chybí rádcové, kteří by s vedením programu pomohli.
Petr Zemach – Indy
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2. oddíl
Náš skautský oddíl se zase za rok trochu změnil. V červenci dokončila svoje skautské vzdělávání družina Kamzíků, která už dospěla do
roverského věku. Kamzíci měli před sebou
poslední rok a naštěstí se jim nevyhnul tradiční Bonton s Lasičkami, který si jako jejich
předposlední akci znamenitě užili. Zakončení
proběhlo ve vší parádě v ZOO v Olomouci.
Jako náhrada přišla už v září z prvního oddílu
osmičlenáčlená družina Svišťů, které vede v
současné době Bády a povedlo se mu je velmi rychle začlenit do oddílu.
Ve funkcích se nic nezměnilo, kromě nástupu nových vedoucích Papriky a Dominika, kteří
pomáhají Bádymu vést.
Rok 2014 byl pro naši družinku orlíků bezpochyby důležitý. Mezi hlavní mezníky určitě
patřila březnová kvíčalce Svišti, která nejen
napomohla k vytvoření vztahu k nové družince, ale také jsme novou družinku vzdělali
v nám oblíbených odvětvích například zdravovědě, práci s lany , tvorbě improvizovaných
nosítek na přenášení raněného, rychlé rozdělávání ohně a další. Tématem kvíčaly, které se
prolínalo v podstatě každou aktivitou byl výcvik a následná obrana naší základny před skrytým nepřítelem, terorizujícím naši skupinu. Další
úspěšnou akcí byl tábor, kde úspěšně odslibovali 2 z našich členů, následovala klasická listopadová bojovka a stá schůzka spojená s návštěvou krytého bazénu v České Třebové, zakončená
promítáním fotek na baráku a zrekapitulováním celého roku.
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V roce 2014 sdružovalo středisko Moravská Třebová přes 30 roverů a roverek, z toho 9 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.

Činnost oddílů

Roverský kmen

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. Nejvíce aktivní roverskou skupinou je
kmen Šmejdi. Na dalších řádcích najdete střípky z jejich činnosti.
Luděk Strouhal

Roverský kmen – Šmejdi
I mladí roveři za poslední rok stihli zažít mnohé. Jak již bylo minule řečeno, jedná se spíše o seskupení skautů, kteří vedou své vlastní družiny. Jelikož časové možnosti na pravidelná shledání
jsou omezené, snažíme se setkávat alespoň formou rozmanitých akcí. Z cca dvaceti členů stále
zůstává akční zhruba polovička. A co, že jsme tedy tento rok zvládli podniknout?
Kromě klasických střediskových akcí se svými družinami
jsme na jaře strávili víkend na
chatě v nedalekém, pohádkově malebném Žipotíně. V půli června se
každoročně zapojujeme se staršími rovery a skauty do skautské
sbírky Kapka – Společně proti leukémii. Výtěžek v Moravské Třebové letos činil 4941 Kč.
Největším zážitkem roku však
bylo jednoznačně Středoevropské Jamboree, letos konané v ČR
v Doksech u Máchova jezera. Naše
středisko na této velkolepé letní akci zastoupila Ivča, Mirka, Janek a družina Lasiček se svými vedoucími Pájou a Terkou. Tento nezapomenutelný týden lze shrnout slovy – noví přátelé, nové
kontakty, intenzivní zážitky, nové hodnoty, život naplno… zkrátka trochu lepší svět. Prázdniny
byly završeny krátkým puťákem po okolí Litovle a Loštic, který vyvrcholil na Bouzově festivalem
Hrady.cz.
V září jsme poprvé „ochutnali“ celorepublikovou akci Křížem krážem. Spolu s dalšími 104 týmy
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z řad skautů i veřejnosti jsme měli 24 hodin na to, abychom najezdili co nejvíce kilometrů vlakem. Týmy po cestě plnily dobrovolné soutěžní úkoly nejrůznějšího charakteru, např. fotka s průvodčím nebo projetí bonusovou stanicí. Celkově se nám podařilo projet devět krajů a splnit osm
soutěžních úkolů. To stačilo k umístění na 51. místě, tedy v lepší polovině. K prosinci již tradičně
patří Mikulášský víkend v Praze – Miquik. Tentokrát se osazenstvo opět rozrostlo o další tváře a
všechny zajímavé přednášky na semináři, Polibek múzy, taneční večer i setkání se vzdálenými
kamarády skauty, jsme si užili o to víc. K úplnému konci roku se podnikla krátká zimní výprava
na Kvíčalku, poprvé opravdu se sněhem.
Takovou tou „tečkou za tím vším“ byl 6. skautský ples, jehož jsme byli spolupořadateli. Protože cesta k úspěchu musí jít s dobou, i na našem společenském večeru přibyly novinky, jako fotokoutek či doprovodný program. Nechybělo ale ani námi secvičené předtančení ve stylu electro
swingu a hromadně-společný tanec v rytmu Pomády. Pozitivní ohlasy na organizaci jsou nám
potěšením a důkazem, že laťka byla posunuta zase o něco výš.
Přestože nemůžeme suplovat klasický roverský kmen, jsme rádi, že je naše společná aktivita
aspoň malým přínosem pro středisko a jediným přáním je, ať to takto klape dál!
Mirka Navrátilová
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Rok 2014 byl pro Jamamby zlomový. Úspěšný nábor rozšířil naše řady o novou družinku světlušek (nejmladších členek), které dostaly název Sovičky. Pod křídla si je vzaly Lasičky, dívky z donedávna nejstarší družiny, které nyní vstoupily do roverského věku. Nárůst členek ale zaznamenávají také starší družiny – například Stonožek je nyní 12, což by vydalo na samostatný oddíl.
Letos tak dosáhly Jamamby historicky nejvyšší hranice registrovaných členech - 60.
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4. oddíl Jamamby

V tak hojném počtu dáváme chtě nechtě přednost družinovému programu před tím oddílovým. Přesto jsme ale v roce 2013 opět zařadily deskovkové odpoledne „Akca Bacila“ a před Vánoci jsme si nenechaly ujít zpívání koled v domově pro seniory. Nechyběla ani znovuobnovená
pěvecko-dramatická soutěž Balvánek, jejíž druhý ročník měly pod taktovkou opět Jamamby.
Vrcholem roku byl tábor s 2. a 6. oddílem, který se moc povedl. Děti si zažily, jaké je to bojovat
proti královu bezpráví, nebo například postavit most přes řeku Kwai či zúčastnit se talentové
soutěže. V patách jim vždy byli kameramani z Bahno TV, takže mají účastníci na léto na Kvíčalce
také jedinečnou audiovizuální památku.
Hlavní gró naší činnosti se tedy odehrává v družinách, které mají na skautskou výchovu dětí
největší vliv.
Adéla Skoupá – vedoucí oddílu

Lasičky
Sedmičlenný tým skautek má za sebou poslední rok, kdy fungovaly ještě jako samostatná družinka. Zúčastnily se mimo jiné celostátní hry Expedice ZS, v rámci speciálních schůzek podnikly například jumping nebo valentýnské vaření. Kromě přípravného rádcovského vzdělávání je čekalo i několik přípravných roverských
programů v čele s povedeným společenským večerem s Kamzíky
„Bonton párty“, výpomocí při celorepublikové sbírce „Společně
proti leukémii“ (dříve Kapka) nebo plnění roverských výzev. Vrcholem celé družinové činnosti bylo pak srpnové Středoevropské jamboree, na které se sjelo více jak 1000 skautů z 15 zemí. Nezapomenutelný týden plný zážitků, nejrůznějších aktivit, sportů, her,
koncertů a zejména budování přátelství v mezinárodním měřítku byl zastřešen hlavním mot-
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tem „Prepared for the future“ (připraven pro budoucnost). Tato velkolepá akce byla nejen tím
nejparádnějším zakončením, ale také zdrojem inspirace, motivace, energie a zápalu do další
rádcovské i roverské činnosti.
Pavlína Navrátilová

Stonožky
Družina je nyní nejpočetnější a nejstarší v oddíle. Kromě stálých akcí, jsme se vydaly na
výpravu do České Třebové. Navštívily jsme
bazén a s mapou v ruce se Stonožky staly
průvodkyněmi po památkách. V březnu jsme
se vypravili také na Kvíčalku spolu s družinou Orlíků a Svišťů. Tématem byl boj o přežití, v němž obstáli jen ti nejlepší. V pěveckodramatické soutěži Balvánek jsme si vybojovaly první místo v divácké soutěži a druhé
místo ve starší kategorii. V bojovce Záhada
hlavolamu jsme po setmění v tajemných uličkách Moravské Třebové vybojovaly krásné
druhé místo. Konec roku jsme zakončily vánoční schůzkou, zpíváním seniorům a zdobením perníčků, které jsme rozdávaly na Betlémském světle.
Kateřina Musilová

Vlčice
Během jarních schůzek jsme vytvořily
1. číslo Vlčičího časopisu, zaměřeného
hlavně na skautskou tematiku, jako
je symbolika, vaření, šifry a podobně.
Před prázdninami jsme si udělaly první
menší puťáček a navštivily jsme hrad
Svojanov, krásnou přírodu v okolí Vendolí a holky si vyzkoušely jaké to je,
nést si věci na zádech. Podzimní atmosféru jsme přivítaly Lampionovým průvodem, kde jsme společně s ostatními
rozzářily město. Předposlední akce letošního roku byla Kvíčalka na téma The Amazing race, nesla
se ve znamení závodů, cestování a soutěžení. Zároveň jsme se rozloučily s dlouholetou členkou
Verunkou, která se bohužel odstěhovala.
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Pavlína Řezníčková

Hned z kraje roku 2014 jsme se, stejně jako minulý
rok, s družinou Lišek zúčastnily celostátní Tříkrálové
sbírky. V chladných zimních měsících jsme věnovaly
čas přípravě na Závody vlčat a světlušek, které se konaly v dubnu v Ostrém Kameni u Poličky. V závodu
jsme se umístily na 3. místě, které sice nebylo postupové, ale byly jsme i tak rády, že jsme si mohly zasoutěžit a potkat se se skauty z okolí. V květnu jsme uspořádaly víkendovou akci v Gruně spolu s družinami Blešek a Veverek z jiné skautské organizace. Nový školní
rok jsme zahájily víkendovkou v Litomyšli, kde nechy-
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Lišky

běla noční procházka městem a bazén.
Nikola Šmídová

Sovičky
Po úspěšném náboru vznikla v září nová družinka světlušek Sovičky, složená z dívenek druhých a
třetích tříd, jejichž počet se během podzimu prozatím ustálil na 7 členkách. Náplní jejich schůzek
byly dosud zejména hry, rukodělné činnosti a plnění nováčkovských úkolů. Kromě toho Sovičky
podnikly také první celodenní pohádkovou výpravu na Kvíčalku, zažily mikulášskou a vánoční
schůzku a při tradičním zpívání koled v domově pro seniory obdarovaly babičky a dědečky vlastnoručně vyrobenými přáníčky.
Pavlína Navrátilová
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VI. Oddíl Medura
Šestý dívčí oddíl existuje již od února roku 1990, je
tedy nejstarším oddílem našeho skautského střediska. Za dobu své existence prodělal řadou změn,
ale v loňském roce se nic neobvyklého nestalo. Vedení oddílu pracovalo ve složení:
Vůdce oddílu: Eliška Kolaříková;
Zástupci vůdce oddílu: Galina Novotná, Adam
Svoboda;
Oddílový rádce: Anna Trefilová;
Rádci družin: Růžena Suchomelová, Barbora
Boukalová, Kristýna Hlavová, Kateřina Nováková.

Tento rok byl zahájen tradičními akcemi, jako je bruslení, bazén v České Třebové a další společné radovánky. Aktivně se scházely dvě družiny, a to starší světlušky Sasanky a benjamínci
Srnky, které díky budoucímu náboru byly dobrány a již starší členky byly přesunuty do Sasanek.
K tomuto roku bylo registrováno 24 členů.
V letošním roce se celý oddíl aktivně zúčastňoval všech střediskových akcí včetně táborových
brigád, Cesty na severozápad, PVC a bourání tábora. Zúčastnili jsme se také tradiční bojovky a
pěvecké soutěže „Balvánek“. Na Balvánku soutěžily obě družiny. Velký úspěch však slavily Sasanky, které si písní „Proklatej vůz“ a hitem „Nám se daří“ od Genzera a Suchánka odnesly 1.
místo v kategorii vlčat a světlušek.
Víkendy na střediskové základně Kvíčala
byly vždy s tematickým duchem. Například
tématem velikonoční Kvíčaly bylo putování
na novou planetu a děti se staly různými
vývojáři, řediteli a podobně. Po velkých přípravách na cestu nakonec přece vyrazily na
novou planetu Krubmic. Mise byla úspěšná.
Podzimní víkend Sasanek na Kvíčale se nesl
v duchu celoroční hry „Staré pověsti české“.
Holky pomáhaly Bivojovi lovit kance a spolu
s Libuší věštily budoucnost Čechám.
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Oddíl podnikl také několik jednodenních akcí. Na počátku roku jsme se sešli na tradičním
bruslení, na jaře jsme seli plavat do krytého bazénu v České Třebové, začátkem podzimu Sasanky
otestovaly novou in-line stezku a uspořádaly si drakiádu.

Tábor se letos uskutečnil na naší základně Kvíčale spolu se IV. & II. oddílem, kde nás bylo
doopravdy, na náš standard, velmi dosti. Děti nabraly nové zkušenosti, poznaly nové kamarády
a odvezly si spoustu hezkých zážitků. Dle ohlasů byly nad míru spokojeny a nadšeny.
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Akce na baráku byly také plny radosti. Srnky oblečeny do kostýmů oslavily Halloween. Celý
večer plnily spoustu úkolů, soutěžily v mnoha disciplínách a zažily pravou halloweenskou diskotéku. Na začátku prosince se na baráku sešel celý oddíl. Připravili jsme předvánoční besídku
pro rodiče a oslavili Mikuláše.

Těšíme se na nový rok, v kterém máme plány hlavně nabrat nové předškoláčky a zlepšovat
stále naše programy.
Anna Trefilová
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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 5. do 12. července 2014 hostila
Kvíčalka Tábor rodičů s dětmi (31 táborníků a táborníčků) a od 26. 7. do 2. 8. 2014 tábor ROSA
(rodinný skauting) se čtyřicítkou účastníků. A nelze samozřejmě opomenout ani červencovou
„Kvíčalenku“, což je tradiční táboření tatínků - Lvíčat se svými ratolestmi na Kvíčalce (28. 6. –
5. 7. 2014).
Pavel Navrátil

Tábor pro rodiče s dětmi
Rok se s rokem sešel a už jsou tu zase prázdniny a s nimi již 14. tábor pro rodiče s dětmi - Kvíčalka
2014 pod záštitou střediska Junáka v Moravské Třebové.
Letos, tentokrát už na začátku července, se
opět sešla skupina dětí (ve věku 4 - 11 let) společně s rodiči, aby si užily krásný týden v přírodě,
stranou od technických vymožeností, a aby se
potkaly s kamarády, naučily se spoustu nových
věcí a pobavily se při různých hrách.
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Táborníky přivítal slavný cestovatel Willy
Fog, který je vyzval k následování jeho cesty kolem světa za 80 dnů. Táborníci měli za úkol vypravit se z Londýna, přeplavat kanál La Manche,
procestovat Evropu a poznat významné pamětihodnosti v Evropě. Následovalo překonání pohoří Uralu a náročný výstup na laně na nejvyšší horu Mount Everest, kde družstva vztyčila své vlajky. Poté cestovatelé přeletěli balónem
do Austrálie k protinožcům. Vyzkoušeli si, jak se žije protinožcům, když „musí být hlavou dolů“.
Cesta probíhala i v noci, zatoulali jsme se až na jižní pól, kde v rámci noční hry děti sbíraly ledové kry. S ránem už všechny přivítal šaman v Jižní Americe. Pozor, v Americe žijí lamy a jsou
schopny plivat až 4 metry daleko, nedalo nám to a museli jsme to také vyzkoušet. Malí cestovatelé potkali při svém putování nejen lamy, ale i další zvířata – geparda, lva, gorilu, plameňáka,

Děti se hravou formou učily týmové spolupráci, ale i soupeření, protáhly svá tělíčka při
soutěžích, zdokonalily si své znalosti o jednotlivých světadílech a jejich obyvatelích, prokázaly
svou odvahu nejen při noční stezce odvahy, ale
po celou dobu tábora. Počasí nám přálo a letos
jsme nepotřebovali ani teplé oblečení a pláštěnky jako v předchozích letech.

Činnost oddílů

kudu, velblouda, želvu, zebru či krokodýla. Cestování však něco stojí a družstva potřebovala získat prostředky na další cestu, jak jinak než rýžováním zlata. A dále putování na lodičkách po
moři, přechod přes Afriku a rychle stihnout včas návrat do reformního klubu, kde vítěze očekával Willy Fog a vyhraná odměna.

Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se
podíleli na organizaci a průběhu celého tábora
– vedoucí tábora Evě Kubínové, hospodáři, kuchařům, kteří se o nás vzorně starali a dobře
nám vařili a také všem rodičům i dětem, protože jsme si užili společně krásný týden plný
her, pohody a zábavy. Tábor bavil nejen děti, ale
i rodiče a doufám, že se zase všichni příští rok rádi společně sejdeme na Kvíčalce.
Velké poděkování patří našim sponzorům za krásné odměny, které si dětičky radostně odnášely za svá celodenní snažení při hrách, práci a jiných táborových činnostech. Více na http:
//www.taborprorodicesdetmi.wz.cz.
Jana Vargová (otištěno v Moravskotřebovském zpravodaji č. 9/2014, str. 11)

ROSA - rodinný skauting, Kvíčalka, 26. 7. – 2. 8. 2014
„Rosáci“ letos pojali výpověď o svém táboře netradičně – formou veršovánky (otištěno v Moravskotřebovském zpravodaji č. 9/2014, str. 12):
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Kvíčalenka – tábor Lvíčat
Již po deváté tábořili na Kvíčalce od 28. června do 5. července 2014 tatínci – Lvíčata se svými
dětmi a opět si to náramně užili. Pětatřicet táborníků se kromě ostatních obvyklých aktivit stalo
aktéry napínavé celotáborové hry, o které nechme promluvit přímo autora:
„V CTH s názvem Detektivka šlo o postupné rozkrytí a pozatýkání členů zločinecké organizace pomocí dostupných kriminalistických metod, tedy snímání otisků prstů, stop obuvi, vzorků
krve a DNA (díky přispění lékařů z řad otců skutečných) a výslechových metod (často za užití násilí ze strany vyšetřujících dětí :-). Scénář hry byl založen do jisté míry na improvizaci - jednotlivé
díly se upravovaly při večerních Rarášcích, např. z nemocničního vraha jménem Doctor Death v
podání Jirky Pola se pro potřeby hry stal mávnutím lahvinky vína lékař Inter Pol, spolupracující
s detektivy. Jednotlivé postavy krystalizovaly během hry. Nakonec se po ostrých půtkách mezi
ruskou a balkánskou klikou v kápa celé organizace vypracoval romský baron jménem Deža Ví,
který kdysi začínal v malířské firmě se svým prostoduchým bratrem jménem Deža Neví (bílili
hlavně kostely). Pozatýkaní členové organizace - finální přepadová akce s bitkou přímo v jejím
sídle děti skutečně bavila - byli při závěrečném soudu umístěném k táboráku odsouzeni vesměs
k doživotním trestům. Díky velkorysosti dětí a slibům o polepšení jim byly tresty následně sníženy např. na zazpívání písničky v cizím jazyce, což se vlastně trestu smrti v některých případech
rovnalo.“ (Jirka Olympic Janda)

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
Org. číslo: 533.04
IČ: 620 330 00
DIČ: 265-62033000
Bankovní 169911571/0300
účet:
(ČSOB)

Hlavní činnost Junáka – střediska Moravská Třebová byla v roce 2014 zaměřena na výchovnou činnost, zabezpečování základny Kvíčalka a provoz skautského domu na ulici
Horní 34.
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Rozvaha (v tisících Kč)
Aktiva

2013

2014

Pasiva

Stavby
Pozemky
Drobný dl. majetek
Oprávky
Hotovost
BÚ
Pohledávky
Ostatní

310
5
134
-154
2
419
0
0

310
5
134
-154
30
437
0
0

Základní jmění
Nerozdělený HV
Závazky
Ostatní pasiva
HV ve schvalovacím řízení

716

752

CELKEM

2013

2014

537
156
8
0
15

537
171
9
0
0

716

717

Výkaz zisku a ztráty (v tisících Kč)
Výnosy

Náklady

Registrační poplatky
Dotace (Junák)
Dotace (město)
Účastnické poplatky
Úroky z BÚ a osatní
Dary
Doplňková činnost1

27
62
33
210
0.7
20
22

Materiál
Spotřeba energie
Služby
Odpisy
Cestovné
Úroky, poplatky bance
Ostatní, kurzovné

237
36
21
10
22
3
10

CELKEM

374

CELKEM

339

Účetní hospodářský výsledek r. 2014 v Kč

+ 34 235,83
Mgr. Jitka Vojtková – Vrtule, účetní střediska

1
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V rámci doplňkové činnosti v roce 2014 získal Junák – středisko Moravská Třebová z pronájmu svého majetku
– klubovny a základny.

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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