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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 2015 byl z pohledu naší organizace charakteristický změnou názvu (od 1. dubna 2015 Junák
– český skaut, z. s.) a v souvislosti s naším moravskotřebovským střediskem snad ještě intenzivnější činností než v roce předchozím. Kromě
základní práce s dětmi v oddílech jsme pořádali
celostřediskové akce, včetně akcí pro veřejnost.
Patřily k nim tradičně např. Skautský společenský večer (6. ročník), soutěž ve střelbě ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného (23. ročník), úklid přírody ke Dni Země „Operace PVC“
(10. ročník), cyklistická jízda pro veřejnost „Cesta
na severozápad“ (15. ročník), recesní závod dvoustopých vozítek „Memoriál Štefana Rakety“ (novinka), „Dvoreček se skauty“ pro děti, skautská
bojovka ve večerních ulicích Moravské Třebové
„Hobit“ (18. ročník), pěvecko-dramatická soutěž
pro děti „Balvánek“ a předvánoční Betlémské
světlo. Připočteme-li celou řadu akcí oddílových
a družinových, letní tábory, účast na Tříkrálové
sbírce, sbírce Společně proti leukemii, okresním
kole Svojsíkova závodu (+ pořádání kola krajského), několika velkých skautských akcích, např.
na celostátním setkání roverů a rangers OBROK
2015… uznejte sami, že rok 2015 byl na činnost
opravdu bohatý. Při všech těch aktivitách jsme
si na podzim neopomněli výstavou díla Jaroslava
Foglara připomenout 80 let českého skautingu
v Moravské Třebové.
Čím dál více jsou v činnosti oddílů a střediska
„vidět“ mladí vedoucí, rádci a roveři, což je samozřejmě dobře. Kupředu se také pohnul letitý projekt rekonstrukce střechy našeho skautského „Baráku“, který bude, pokud se podaří získat dostatečné finanční prostředky, realizován v roce 2016.
Dá se tedy říci, že i když byl rok 2015 určitě vydařený, rok 2016 bude opět další velkou výzvou.
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 2015 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. Řady ostatních středisek se tento rok zvedly mnohem razantněji než u nás. V celkovém průměru
za rok 2015 si střediska v okrese připsali
10% nových členů zatímco naše středisko
takřka stagnuje.

Počet členů junáckých středisek v
okrese Svitavy

Moravská
Třebová
158

Litomyšl
177

Polička
89

Dolní Újezd
138
Svitavy
103
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Zpráva o registraci
V roce 2015 registrovalo středisko Moravská Třebová 158 členů. Oproti předchozímu roku
jsme nezaznamenali žádnou početní změnu. Stále se ale držíme pod úrovní z roku 2010.
V porovnání např. s rokem 2007 máme stále přibližně o 25% členů více a tento rok se nám
konečně podařilo pokles podaří zastavit.
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V předchozích letech narostl zejména počet dospělých členů, jak dospívala členská základna. Tato tendence se tento rok neprojevila. Z registrovaných osob bylo 99 mladších
18 let a 59 dospělých. Tento rok po delší době vzrostl počet mladších členů oproti poklesu
dospělých. Z uvedeného počtu dospělých činovníků je 54 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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ROK

Počet členů v oddílech více méně stagnoval. Většina změn byla zaznamenána pouze v přelívání členů z jednoho oddílu do druhého. Z I. oddílu přešla celá družina k II. oddílu a z vlčat
se stali skauti. I tak se I. oddílu podařilo neklesnout a připsat si ještě jednoho člena navíc.
Dlouhodobě největším oddílem je dívčí IV. oddíl Jamamby, který vychovává jak skautky
tak světlušky. III. oddíl Patoca neudržel klesající tendenci z minulých let a povedlo se mu
navýšit členskou základnu o jednoho člena. Velmi solidní a stabilní členskou základnu si
drží už čtvrtý rok oldskauti. VI. oddíl tento rok mírně propadl.

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.
Skautské vzdělání ve středisku Moravská Třebová
Čekatelská zkouška
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Vůdcovskou zkoušku má v našem středisku složeno už skoro 60% dospělých členů střediska, mezi vůdci oddílů pak všichni bez výjimky, což je nárůst oproti minulému roku. Alespoň čekatelskou zkoušku mají všichni zástupci vůdců oddílů, mezi staršími 15 let jsou
jich pak skoro dvě třetiny. 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 6 vedoucích.
Jan Vojíř
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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
Bc. Pavlína Navrátilová
Bc. Eliška Nislerová
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 2015
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 2015
Leden
Šestý Skautský společenský večer
Tříkrálová sbírka
Únor
23. ročník soutěže O zlatou kulku
Oldy Šetrného
Duben
Desátá jarní mise“ na úklid Pekla s
” PVC
názvem Operace
Květen
Pořadatelství Krájského kola Svojsíkova závodu skautů a skautek
Červen
15. ročník Cesty na severozápad pro
širokou veřejnost
Celostátní setkání roverů a rangers
Obrok

Červenec – srpen
Letní tábory
„Dovereček” se skauty
Září – říjen
Celostátní dobročinná akce Společně proti leukemii
Memoriál Štefana Rakety
Listopad
Vernisáž výstavy díla Jaroslava Foglara
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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Tříkrálová sbírka 2015
V sobotu 10. ledna 2015 se Sasanky z 6. oddílu, převlečeny za Tři krále, vydaly do ulic Moravské
Třebové. S kasičkami, za zpěvu písně „My tři králové jdeme k vám“, putovaly po sídlišti na Západní. Děvčata vytvořila dvě skupiny, které procházely po bytovkách, zvonily na byty a každému,
kdo otevřel a přispěl nějakými penězi, zazpívaly píseň a obdarovaly ho cukříky, přáníčky a malým kalendářem. V průběhu sobotního dopoledne obě skupinky celkem vybraly pro Tříkrálovou
sbírku krásných 5 013 Kč.
Eliška

6. skautský společenský večer
Roverský kmen uspořádal již pošesté pro moravskotřebovské skauty starších věkových kategorií, jejich přátele
a příznivce v pátek 9. ledna 2015 od 19:30 v sále Na Písku
tradiční skautský společenský večer. Možnost pobavit se
a zatancovat si tentokrát využilo 88 účastníků, jejichž
vstupenky byly slosovány a výtěžek po odečtení nákladů
šel na charitu. K tanci hrála kapela Kontakt band a od
půlnoci elektroswingový DJ Fredd Flock. Povedené bylo
svižné předtančení mladých roverů i mládím vyprovokovaný hromadně-společný tanec :-) Nechybělo občerstvení všeho druhu, tradiční tombola…
a dobrá nálada.

O zlatou kulku Oldy Šetrného – 23. ročník
V sobotu 7. března 2015 se uskutečnil již 23. ročník skautské
soutěže ve střelbě ze vzduchovky „O zlatou kulku Oldy Šetrného“. V kryté střelnici vojenské střední školy se sešlo 84 účastníků z našeho střediska, kteří se kromě soutěžní střelby v šesti
kategoriích mohli také zapojit do doprovodného programu (dovednostní a znalostní soutěže, sklopková střelnice střeleckého
oddílu SBTS). Nejlepší střelci si odnesli tradiční medaile-kulky
a pěkné věcné ceny od sponzorů, nejlepší družiny pak samozřejmě nejvíce potěšily vyhrané a na
místě snězené dorty z cukrárny Linda. Poděkování samozřejmě patří našim sponzorům a všem,
kteří jakkoli přispěli ke zdaru soutěže.

Junák - český skaut, z. s. aneb Změna názvu

12

1. dubna 2015 vstoupilo v platnost rozhodnutí XIV. Valného sněmu Junáka (28. - 30. března
2014 v Litomyšli) o změně názvu naší organizace. Po více jak dvou desetiletích tak Junák změnil
oficiální název z „Junák – svaz skautů a skautek ČR“ na „Junák – český skaut, z. s.“. Co vedlo
největší českou skautskou organizaci k takové změně? Důvodů bylo hned několik. Předně bylo
třeba přizpůsobit její název požadavkům novelizovaného občanského zákoníku, dle kterého se

Střediskové akce 2015

dřívější občanská sdružení stávají spolky a jejich název proto musí obsahovat slovo „spolek“,
případně dovětek „z. s.“ (zapsaný spolek). Snahou bylo i zvolit název kratší, modernější a snáze
zapamatovatelný. Nový název také zřetelněji vyjadřuje vztah mezi často zaměňovanými pojmy
„junák“ a „skaut“. Junák se touto změnou rovněž vrací k historickému názvu, pod kterým začínal
svou činnost před sto lety. Závěrem je třeba dodat, že název organizace je samozřejmě důležitý,
ale mnohem důležitější jsou její obsah (především lidé), metody a cíle. A na těch se změnou
názvu nic nemění.

Operace PVC aneb Úklid přírody v okolí města
V sobotu 18. dubna 2015 pořádalo naše středisko v rámci Dne Země již 10. ročník úklidové akce
Operace PVC, při které jsme Poctivě Vyčistili (nejen) Cesty v oblasti Pekla, Pastviska a Křížového
vrchu. Jelikož nás i tentokrát výrazně posílila neskautská veřejnost, zejména početný oddíl mladých hasičů, sešlo se pěkných 70 dobrovolníků, kteří v uvedených lokalitách posbírali v součtu asi
10 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. Letos poprvé byla Operace PVC
zaregistrována také v rámci celorepublikového projektu „Ukliďme Česko“.

Základní kolo Svojsíkova závodu, Maděra, 18. dubna 2015
Na letošní Svojsíkův závod jely jen dvě družiny - Stonožky a Svišti. Už při ranní cestě autobusem
na Maděru v Telecím nám počasí moc nepřálo. Nedoprovázel nás jen vítr a déšť, ale dokonce
i sníh. Přesto nás to neodradilo a v půl desáté byl závod odstartován. Běhali jsme po stanovištích, která byla podle mě skvěle vymyšlena. Poté nastal čas oběda, na který si družinky musely
najít správné místo, připravit ohniště a oběd uvařit. Po uklizení nás čekala další stanoviště. Děti
si zkusily první pomoc, stavění stanu, spolupráci při přenosu předmětu a také paměť. V kategorii skautů nakonec závod vyhráli Bobři z Dolního Újezdu a v kategorii skautek Lišky z Dolního
Újezdu. Naše Stonožky získaly krásné 3. místo a Svišti vybojovali také pěkné 5. místo. Všichni
jsme si odvezli spoustu zážitků a nápadů.
Káťa
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Stonožky na ALKO 2015
V sobotu 25. dubna 2015 se Stonožky opět vypravily do
Pardubic na skautskou celostátní, ekologicky zaměřenou
akci ALKO 2015, pořádanou v rámci Dne Země. Hlavní
náplní akce s několikaletou tradici byl závod s alobalovou koulí okolo hradu Kunětická hora s nejrůznějšími
disciplínami a zajímavým doprovodným programem. Závod v příjemných paprscích sluníčka dokonale otestoval
schopnosti každé hlídky a prověřil také týmovou spolupráci a strategické myšlení. Volný čas mimo závod jsme
si opět krátily na oblíbené louce pod „Kuňkou“, v nádherném, rozkvetlém prostředí s výhledem
na hrad. V konkurenci 70 hlídek z celé České republiky jsme se sice nakonec na předních místech
neumístily, ale na Kunětické hoře se nám velmi líbilo, takže ji určitě ještě někdy navštívíme.
Mirka

Roveři opět na Dětřicháči
Naši roveři se opět letos zúčastnili Dětřichovského memoriálu, lidového běhu na 8 km z Dětřichova do Moravské Třebové. Jestli byla minulý rok pro některé výzva vůbec doběhnout, letos to
bylo překonat původní čas. Ostřílení běžci jako Sekáč a Žilet na sobě stále pracují a časy mají
výborné, přesto je však konkurence v jejich kategorii vysoká. Ženám se však podařilo dostat se
na stupně vítězů, a to Šmejdce na třetí místo a Erice Musilové, skautce z Brna, na místo druhé.
Ostatní si buď vylepšili původní skóre, nebo se prostě zúčastnili, což se cení nejvíce! Díky všem
za účast a třeba se naše výkony budou posouvat stále dál.
Alča

Roveři na Ivančeně
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V pátek 1. května 2015 se devět odvážlivců z našeho roverského kmene vypravilo
do vzdáleného místa v Beskydech – k mohyle na Ivančeně. Večer se nám podařilo docestovat až do Frýdlantu nad Ostravicí, kde
jsme přenocovali. Ráno vyrážíme směrem
k nejvyššímu vrcholu Moravskoslezských Beskyd – Lysé hoře. Počasí nám moc nepřeje,
hustá mlha, chvílemi i kape a zrovna teplo
taky není. Stále stoupáme, až dosahujeme vrcholu. Našim hlavním cílem je ale Ivančena, ke které sestupujeme po úpatí. Památník, složený
z kamenů, které sem nosí nejen skauti z nejrůznějších koutů Česka i těch vzdálenějších k uctění
památky fašisty zastřelených ostravských skautů, je opravdu monumentální. Přikládáme i ka-

Šmejdík

Krajské kolo Svojsíkova závodu 2015
O víkendu 29. - 31. května 2015 pořádalo naše středisko na Vysokém Poli u Dětřichova krajské kolo
Svojsíkova závodu 2015. Na prestižní skautské měření sil přijelo osm chlapeckých a osm dívčích hlídek ze čtyř okresů Pardubického kraje. O stovku závodníků se staralo přibližně 50 pořadatelů a průvodců hlídek. Příjemné prostředí a perfektní zázemí
akci poskytl rekreační areál Vysoké pole. Při závěrečném vyhlašování výsledků se nejvíce radovali Kondoři z Chocně a Špagetky z Dolní Dobrouče, kteří
z prvních míst postupují do celostátního finále. Naše Stonožky skončily nejtěsnějším možným
rozdílem na pěkném, ale neoblíbeném čtvrtém místě. Všem účastníkům i pořadatelům patří
poděkování za zvládnutí náročné akce.
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meny od nás a po prohlídce a zdokumentování sestupujeme plni dojmů přes Malenovice do
Frýdlantu, odkud pokračujeme vlakem domů. Unaveni, ale spokojeni přijíždíme v deset večer.

Brigády na Kvíčalce
Počínaje sobotou 6. června 2015 byly zahájeny pravidelné sobotní brigády na Kvíčalce. Jejich
úkolem je připravit naši základnu na prázdninovou sezónu letních táborů (ta letošní byla už
čtyřicátá sedmá v pořadí). Vlastní stavba tábora letos proběhla v sobotu 27. června.

Cesta na severozápad 2015
Popatnácté jsme v souvislosti se Dnem dětí organizovali
cyklistickou akci pro veřejnost „Cesta na severozápad“.
V neděli 7. června 2015 se 76 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. Počasí nám tentokrát víc než přálo a dle ohlasů se
letošní Cesta líbila.

Cross country 2015
Po dvaadvacáté vyrazila v pátek 12. června 2015 skupina cyklistických nadšenců roverského
a staršího věku, aby v noci brázdila po cestách a necestách bližší i vzdálené okolí Moravské Třebové. Letošní trasa zavedla účastníky jižně od Moravské Třebové, nejvzdálenějším místem byl
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Horní Smržov. Devítka statečných se zdárně vypořádala s technickými i orientačními specifiky
noční jízdy terénem a nad ránem se plna dojmů bezpečně vrátila do svých domovů.

Celostátní setkání roverů a rangers OBROK 2015
Ve dnech 10. – 14. června 2015 proběhlo celostátní setkání roverů a rangers ObRok 2015. Letos se na 1500 starších skautů a skautek sešlo ve stínu Ještědu v běžeckém
areálu ve Vesci u Liberce. Z našeho střediska vyrazilo deset účastníků, z nichž většina jela na tuto akci poprvé,
a Pája N. jako členka servis týmu. Čekalo nás pět dní nabitých programem (služba, aktivity, hry, besedy, koncerty,
setkání…), prostě od začátku bylo jasné, že to bude nadupaná akce. Letošní motto znělo „Čekám na signál!“ Byly
to příjemně strávené dny v úžasné skautské atmosféře. Týmu Obroku patří velké DÍKY a za dva
roky třeba znovu na shledanou.
Mirka

Tábor vlčat na Kvíčalce
Jako první letos tábořila od 30. června do soboty 11. července 2015 na Kvíčalce necelá dvacítka vlčat z 1. oddílu
Bílá stopa. Jejich vedoucí a rádci pro ně letos připravili
celotáborovou hru na motivy stavby železnice napříč Severní Amerikou, při které chlapci museli prokázat nejen
všeobecnou zdatnost ve skautských disciplínách, ale i orientaci ve světě podnikání a financi. Počasí jim letos víc
než přálo, ojedinělou bouřku přečkali všichni bez úhony
a někteří ji dokonce zaspali. Tábor byl dle tradic zakončen
závěrečným nástupem, kde byli vyhodnoceni a odměněni (nejen) ti nejlepší, a samozřejmě večerním táborákem.

Tábor 2. a 4. oddílu na Kvíčalce
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V druhé půlce července (11. – 25. 7. 2015) patřila Kvíčalka společnému táboru 2. a 4. oddílu. Dohromady včetně vedoucích to bylo přes 60 táborníků z šesti družin (Svišti, Orlíci, Stonožky, Vlčice,
Lišky a nejmladší Sovičky). V celotáborové hře skautů a skautek nešlo o nic menšího než nalezení bájné Atlantidy, zatímco světlušky ve službách londýnského muzea cestovaly a poznávaly
celý svět. I další program byl tradičně velmi pestrý a akční, od náročných her Pevnost Boyard, Takešiho hrad, Marathon, Poklad, ...) přes vzdělávací Kvíčalovskou univerzitu až po výpravy mimo
tábor s přespáním v přírodě. Nechyběly ani oblíbené parodie televizních soutěží a vše humornou
formou monitorovala táborová televize Bahno TV. I počasí nám velmi přálo po celé dva týdny,
takže se nelze divit, že tábor utekl jak voda. Díky všem a zase za rok :-)

23rd World Scout Jamboree
Světové setkání skautů a skautek, které se pořádá každé čtyři roky, se letos konalo 28. července
–8. srpna 2015 v Japonsku (prefektura Yamaguchi, Yamaguchi City, Kirara-hama). Společně zde
tábořilo 35 tisíc lidí a mezi nimi i 300 skautů z ČR. Symbolem světového setkání v Japonsku
byl japonský znak WA (jednota, harmonie, spolupráce, přátelství a mír) a mottem „Spirit of
Unity”(duch jednoty). V rámci bohatého a pestrého programu se skauti mimo jiné podívali také
do měst Hirošima a Nagasaki, kde se zúčastnili pietního aktu k uctění památky obětí výbuchu
atomové pumy.
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Terka

„Dvoreček“ se skauty
V sobotu 22. srpna 2015 se i skauti zapojili do cyklu třebovských prezentačních akcí pro veřejnost „Na dvorečku
ve městě“ a uspořádali zábavné a hravé dopoledne pro
děti i rodiče na téma zvířecích postav z Knihy džunglí.
Děti tak měly možnost si např. společně s hadem Kaa vyzkoušet uzlování, s tygrem Šerchánem se naučit poznávat
stopy zvířat a podílet se na tvorbě koláže z obtisků svých
rukou, s panterem Baghírou skládali papírové origami,
snažili se také nakrmit házením míčů medvěda Balua či
soupeřit ve hře s opicí Ludvíkem. Návštěvníci měli i možnost nahlédnout do Mauglího stanu
a jeho okolí, kde byla připravena výstava fotografií, kronik, stezek, skautských šátků, vlajek, triček a nejrůznější výrobků a popovídat si s vedoucími ohledně zářijových náborů. Povedené prosluněné akce se zúčastnila třicítka dětí v doprovodu rodičů či prarodičů, které z akce odcházeli
nejen s novými poznatky a vlastnoručními výrobky, ale i s drobnými odměnami.
Pája N.

Balení tábora na Kvíčalce
V neděli 30. srpna 2015 skončila sbalením tábora letošní
táborová sezóna na Kvíčalce. Víc než čtyři desítky obětavých brigádníků opravdu „mákly“, a tak tábor zmizel 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, a to tentokrát přímo od střediskového vedoucího Darzího, patřila všem, kteří přišli a pomohli.

Roverský puťák na Pálavě
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Poslední srpnový týden letošního roku patřil roverům. Jedenáct se jich v úterý ráno vydalo vlakem směr Brno a dále
až do Hustopečí, aby za necelé čtyři dny poznali krásy
Pálavy a všudypřítomných vinohradů. Středu jsme zahájili archeologickou expozicí v Dolních Věstonicích a odtud pokračovali pěšky na Dívčí hrady a Děvín. Poté jsme
šlapali přes Sirotčí hrádek a Stolovou horu až k jeskyním
Turold. Ve čtvrtek ráno jsme zamířili přímo do Mikulova.
Přes Kozí hrádek a náměstí jsme došli na zámek. Odpoledne jsme se vlakem přiblížili do Sedlce a odtud pěšmo podél rybníků a kolem krásného Hraničního zámku do Lednice. V pátek ráno už nezbývalo než dojít do Břeclavi a vydat se na cestu
domů. Puťák se vydařil, moc se nám líbil a těšíme se na další roverská dobrodružství!
Alča

Společně proti leukémii
O víkendu 11. - 13. září 2015 se naše skautky a rangers
zapojily do celorepublikové skautské benzinkové sbírky
Společně proti leukemii (dříve Kapka), kterou Junák organizuje ve spolupráci s Nadací pro transplantaci kostní
dřeně. Na čerpacích stanicích umývaly čelní skla aut a poskytovaly řidičům informace jak o probíhajícím projektu,
tak zejména o samotné problematice dárcovství kostní
dřeně, nemocí krvetvorby (zejména leukémie) a možnostech přispění. Výtěžek z celostátní sbírky, v rámci které se
podařilo za celou dobu její existence (od r. 1998) vybrat více jak 8 milionů korun, je zaslán zmíněné nadaci na rozvoj léčby nemocí krvetvorby a rozšíření Registru dárců kostní dřeně. Ačkoli
se letos ze střediska zapojila jen hrstka nadšenců a kvůli jiným akcím nemohl být pokryt celý
víkend, podařilo se i za těchto podmínek vybrat krásných 7175 Kč.
Pája N.

Memoriál Štefana Rakety
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V sobotu 10. října 2015 se uskutečnil první ročník Memoriálu Štefana Rakety, který roveři uspořádali jako jednu
z dílčích akcí k výročí 80 let skautingu v Moravské Třebové. Recesního závodu s dvoustopými vozítky se zúčastnilo 8 týmů složených z roverů, rangers, skautů i skautek. Všichni si dali obzvlášť záležet jak na zkrášlení (či
přímo zhotovení) svého vozítka, tak i na výběru doprovodných vtipných kostýmů. Přihlížející fanoušci i náhodní kolemjdoucí tak měli možnost vidět v akci např. šmoulíky,

Trasa závodu vedla od náměstí a historického centra, přes Rybní náměstí až na Křížový vrch
a zpět a po cestě čekalo závodníky několik veselých stanovišť. Jednalo se např. o obíhání náměstí
pozadu či s navzájem svázanýma nohama, slalom s vozíkem poslepu, hádanky, převážení vajíček, dobývání vrcholu (Kalvárie) či přebalování miminka. Všechny z disciplín byly spojené s fiktivní postavou Štefana Rakety, geniálního dobrodruha a jednoho z nejvlivnějších lidí na světě,
s nímž se většina ze zúčastněných měla možnost seznámit během jedné z celotáborových her
v minulých letech. Ačkoli byl závod náročný na fyzičku a z počátku bohatý i na srážky a karamboly, do cíle zdárně dorazily všechny týmy s úsměvem na rtu a napjatě očekávaly vyhlášení,
neboť muselo dojít nejdříve k součtu bodů ze všech hodnocených kategorií. Na prvním místě se
umístili Hobitci (Betka, Janek, Pája Ř.), druhá příčka patřila Šustílkům (Anetka Š., Kačka D., Mlžík,
Lenička) a třetí místo obsadili Šmoulové (Ivet, Mirinda, Káťa, Maci). Velký dík všem zúčastněným
za nadšení, hravost a originalitu, a rovněž všem, co se zapojili do organizace závodu. Z doposud
pozitivních ohlasů to vypadá, že do budoucna nezůstane jen u tohoto jednoho ročníku :-)
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hobity, námořníky, bezdomovce či rychlé fretky. :-)

Pája N.

Vernisáž výstavy díla Jaroslava Foglara
V příjemné a důstojné atmosféře moravskotřebovského muzea se jako jedna z akcí k připomenutí 80 let skautingu v Moravské Třebové ve středu 4. listopadu 2015 v 17 hodin konala vernisáž
výstavy díla Jaroslava Foglara ze sbírky Petra Holase. Po krátkém zahájení došlo na prohlídku
unikátních tisků a informačních panelů (materiálem a výzdobou přispělo i naše skautské středisko). Prostor byl samozřejmě také na vzpomínání a rozhovory nad exponáty, vždyť kdo by neznal aspoň něco z Jestřábovy bohaté tvorby pro děti a mládež, která se již dávno stala součástí
našeho kulturního bohatství? Kdo nemohl na vernisáž, určitě zašel jindy, vždyť Foglar, to nejsou
„jen“ Rychlé šípy!

Balvánek 2015
V sobotu 21. listopadu 2015 se v sále Na Písku uskutečnil další ročník skautské pěvecko-dramatické soutěže
Balvánek. Aktivně se zúčastnila necelá stovka místních
i „přespolních“ dětí, které předvedly hudební a herecké
nadání, ale i skautskou kreativitu a smysl pro humor. Úroveň vystoupení byla určitě vyšší než v předchozích ročnících a porota tak měla při určování vítězů opravdu velmi
těžké rozhodování. V kategorii mladších (vlčata a světlušky) se nakonec na první příčce umístily světlušky z Loštic,
druhé Sovičky (Mor. Třebová) a třetí Lišky (M. T.). Mezi staršími (skauti a skautky) zvítězili domácí
Orlíci, druhé byly Pampelišky z Jevíčka a třetí Stonožky (M. T.). Cenu diváků obdrželi Orlíci. Oceněny byly také výborné výkony jednotlivců v pořadí Eliška Konečná (M. T.), Káťa Jílková (M. T.)
a Simonka Krbcová (M. T.). Poděkování za vydařenou akci patřilo dvacítce pořadatelů a samozřejmě také všem sponzorům, počínaje Vojenskou střední školou a VOŠ MO.
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Hobit - večerní bojovka 2015
Na předchozí Balvánek v sobotu 21. listopadu 2015 navázal již 18. ročník tradiční večerní skautské bojovky, jejímž
tématem byl tentokrát Hobit (podle J.
R. R. Tolkiena). Do setmělých tajemných uliček historického centra Moravské Třebové se vypravilo 18 týmů trpaslíků, jejichž úkolem bylo získat v nepřátelském prostředí plném skřetů pět indicií k mapě, dojít podle ní až k Osamělé
hoře (Křížový vrch) a získat bájný drahokam Arcikam. Ve finále je pak čekala závěrečná hromadná bitva s drakem Šmakem na náměstí T.G.M. Z vítězství se letos radovali Svišti,
druhé byly Sasanky a třetí mix Orlíků a Pardálů (všichni z M. T.). V mladší kategorií získaly ocenění domácí Sovičky. Účastníkům (včetně přespolních) i organizátorům budiž chvála :-)

Miquik 2015
Každý rover i rangers ví, že víkend kolem sv. Mikuláše je každoročně věnován celostátnímu setkání skautů v Praze „Miquiku“ – Mikulášskému víkendu. Náš roverský kmen vyrazil první víkend v prosinci v počtu jedenácti do hlavního města za skautskou kulturou, poznáním, zábavou
a tancem. Absolvovali jsme mimo jiné Mikulášský seminář s jeho přednáškami a workshopy, setkání se světovým skautským náčelníkem a samozřejmě také prohlídku vánoční večerní Prahy.
Vyvrcholením byl tradiční taneční večer ve společnosti mnoha skautských přátel. V neděli jsme
se vraceli nabiti spoustou skautské energie a nevšedních zážitků.
Mirka

Betlémské světlo 2015
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Již po osmnácté jsme přivezli pro naše spoluobčany do
Moravské Třebové Betlémské světlo. Efka, Eliška a spol. ho
převzaly od brněnských skautů v sobotu u vlaku ve Svitavách a veřejnosti jsme ho předávali v neděli 20. prosince
2015 v 17 hodin u muzea. I letos byl o tento novodobý vánoční symbol naděje, pokoje a přátelství velký zájem, sešla se určitě víc než stovka zájemců. O úvodní pěvecké vystoupení se již tradičně postarala Schola a nechyběly samozřejmě ani domácí perníčky pro účastníky od našich
děvčat (peklo se u Navrátilů a zdobily Sovičky a Zebry) a skautské kalendáříky. O důstojnou předávku v krojích se bez ohledu na chlad opět postarali chlapci z 2. oddílu.

Ve středu 23. prosince 2015 dopoledne se světlušky,
skautky a skauti z II., IV. a VI. oddílu vydali potěšit svým
zpíváním a drobnými dárečky babičky a dědečky v Domově pro seniory. Sešli jsme se letos v rekordním počtu
43 zpěváčků a to tentokrát i z řad kluků! Rozděleni na několik skupinek jsme navštívili všechny pokoje v jednotlivých budovách areálu, zpívali koledy a rozdávali krásná
vlastnoručně vyrobená přáníčka. Udělali jsme tím seniorům velkou radost a vykouzlily na jejich tvářích úsměv
i upřímné slzy dojetí. Z povedené předvánoční akce jsme tak měli velkou radost :-)

Střediskové akce 2015

Předvánoční zpívání v Domově pro seniory

Pája N.

Vánoční přechod Jeseníků
Od roku 2008 pořádají vedoucí z druhého oddílu v podstatě každoročně horskou výpravu, při
které si zpestří období mezi Vánocemi a Silvestrem. Hory jsou při ní přejity takzvaně „na jeden
zátah“. Letos vyrazili vedoucí z II., III. a IV. oddílu přes Jeseníky ve třináctičlenné skupině (Gabča,
Betka, Ivet, Maci, Dominik, Janek, Jump, Pobor sr., Pobor jr., Kuba, Pepa, Bády a Mira) z pohraniční
obce Velká Kraš. Trasa pokračovala přes Šerák, Keprník, Kouty nad Desnou (kde končila kratší
varianta pochodu) až do Hanušovic. Všichni účastníci ukázali, že skautský vedoucí něco vydrží.
Při kratší variantě zdolali 50 km a 2200 m stoupání za 15 hodin, při té delší 73 km a 2900 m
stoupání za 21 hodin.
Míra

nepodepsané texty: Pavel Navrátil – Jessie
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Střediskové akce 2015

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 byla pro naši nejstarší družinku. Ta si tak vychutnala jejich první družinovou
výpravu. Akce probíhala na Kvíčalce a to po dobu celého víkendu. Během výpravy jsme si rozšířili
znalosti v oblasti zdravovědy. Tedy naučili jsme se ošetření mnoha zranění. Dále jsme si ukázali
několik způsobů závěsu kotlíku. Pak Kebule ukázala, jak je nebezpečné hrát si s voskem. Dále
jsme si vyzkoušeli Hamaki síť. Večer pak patřil hře Zlaté česko.
V březnu jsme se zúčastnili dalšího ročníku skvělé
střelecké soutěže „O kulky Oldy Šetrného“. Některá z
vlčat dosáhla opravdu skvělých výsledků. Již tradičně
chodí naše smečka koncem března na víkendovou výpravu na Kvíčalku. Ani letos tomu nebylo jinak, a tak
se slezlo 12 vlčat a 4 vedoucí. Ani tento rok již koncem března nebylo po sněhu ani památky. Večery patřily hrám jako Dobývání náměstíčka nebo Qvízu. Během výpravy jsme postavili landart, hráli spousty her,
připravili si oheň, nad kterým jsme si pak udělali polévku.
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. V červnu nás před koncem školního roku
čekala brigáda na tábořišti na Kvíčalce, kde jsme pomáhali stavět stožár, stavět stany atd.
Letošní tábor jsme strávili na Kvíčalce. Kromě klasických her jako Výsadkáři, Safari, Sedm sedmiček, jsme
hráli také spoustu nových her. Vyzkoušeli jsme si, jaké to je jezdit ve Formuli1, jak fungují banky a při večerní
hře „60 sekund“ i krádeže aut. Během
tábora byla také navštívena blízka „vojenská vesnička“ (bohužel letos bez oblíbené projížďky bojovými vozidly). Letos
jsme v rámci CTH stavěli železnici napříč
celou Kanadou, a tak se tři týmy —Bleskové koleje, Američtí stavitelé a pracovníci Williho Wonky
-snažily postavit co nejdelší trať. Během tábora tak naši stavitelé zachraňovali horníky zdolů,
stavěli mosty a vyzkoušeli si, jaké to je dorozumět se přes kaňon, když tam hučí vodopády. Největší zkušenosti ale asi nasbírali v kasínu, když na konci hry na vlastní kůži poznali , že kasíno
vždy vyhraje a někteří naši dobrodruhové tak přišli snad o všechny peníze. Jinak se týmům podařilo splnit cíl CTH postavit železnici napříč Kanadou. Počasí bylo po celou dobu tábora vynikající.
Občas nám ta vedra lezla už příliš do hlavy :D Můžeme pochválit vlčata za velmi dobré chování
po celou dobu tábora. Pochvala také patří vedoucím za vynikající práci. Ať už těm zkušeným
nebo vedoucím, kteří byli s námi na táboře letos poprvé.
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Ke konci prázdnin měla Červená 6 družinovou výpravu, při které jsme přespali na Kvíčalce a
pak jsme se zúčastnili uklízení tábora. Sice se této výpravy zúčastnili jen dvě vlčata a dva vedoucí,

V Září jsme zahájili již 21. sezonu činnosti oddílu Bílá Stopa. Letos jsme náborovou akci měli
společně s holkami ze 4. Oddílu. Nábor se nám povedl a naplnili jsme novou družinu, která má
13 členů.
Pár dní po začátku školního roku jsme se rozloučili s naší nejstarší družinou — Červená 6.
Obřad přešátkování proběhl na našem tradičním místě — na Poradní skále. Během oddílové
podzimní Kvíčalky měla naše družinka nováčku výpravu. Cílem této výpravy nebylo jenom se
podívat na naší táborovou základnu, ale také chytit bájné stvoření zvané Yetti. Po cestě naši
dobrodruzi plnili úkoly a trénovali na chytání toho stvoření. Na místě jsme si nad ohněm udělali
oběd a po jídle se objevil Yetti a my ho společnými silami s pomocí celého oddílu chytili.

Činnost oddílů

ale tak jsme si všichni výpravu užili a přiložili ruku k dílu při úklidu tábora.

Jak u nás bývá tradicí, tak poslední
sobota před Štědrým dne patří zimní výpravě. Ani letos tomu nebylo jinak. A
tak jsme se vydali autobusem do Městečka Trnávky a odtud podél potoka k
rybníčku, který k našemu překvapení byl
opět napuštěn. Od rybníku jsme se vydali korytem potůčku na Kvíčalku. Pod
Spáleným vrchem došlo na rozdělení.
Jedna parta šla natrhat jmelí a druhá
skupina šla rozdělat oheň na oběd. Po
obědě se zahrálo pár her na hřišti a poté se vyrazilo směr domov. Aladin vede Modrou 6 spolu
s Vojtou. Kamil vede Šedou 6 spolu s Míšou (Kuřetem). Červenou 6 vede Indy spolu s Benem a
letos k nám přibyl i Tadeáš. Přestože náš oddíl má další členy— Kebule, Váša, Kulda, jsou tito
členové přes týden zaneprázdněny školou či prací a tak je nás na vedení schůzek velice málo. I
když nám s vedením pomáhá trojce nováčku z řad 2. Oddílu, stále nám chybí plnoletí rádcové,
kteří by s vedením programu pomohli.
Petr Zemach – Indy
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2. oddíl
Družinka Orlíků
14. března jsme uskutečnili dalši přechod části Hitlerovy dálnice v úseku Jevíčko – Moravská Třebová.
V Březnu jsme se také dočkali sté schůzky, na které
jsme promítali fotky z minulých let i akcí. Další
samostatnou akcí, byl noční výsadek na přelomu
května až června, během něhož jsme ušli kolem 20
kilometrů, součástí akce a nebývalým zpestřením
byla také noční orientace v terénu. Aktivně jsme
se účastnili střediskových akcí jako například: „Bojovka v ulicích města MT + Balvánek, O Zlatou kulku
Oldy Šetrého, Cesta na severozápad, Betlémské světlo“.

Družinka pardálů
– přestoupila do našeho oddílu poměrně nedávno,
nicméně dobrou účastí na oddílových akcích si začali budovat silné jméno v oddíle. Sami jsme pak
uspořádali v loňském roce pouze jednu akci a to výpravu na seznámení s nedalekými vrcholy – Hušák
a Slídový vrch. S oddílem jsme pak stihli rozdávat
Betlémské světlo a zapojili jsme se i do Bojovky a
dalších akcí.
Janek

Družina Svišťů
V letošním roce se Svišti zúčastnili střelecké
soutěže ”O zlatou kulku Oldy Šetrného”, kde
obsadili krásné druhé místo, ze dvou družin v
kategorii. Vypravili se na přepad Kvíčalky, kde
trávili zrovna víkend Orlíci se Stonožkami. Na
Maděře prověřili své dovednosti v okresním
kole Svojsíkova závodu. Zopakovali si práci s
mapou, utužili týmovou spolupráci a v kotlíku si uvařili oběd na ohništi, které si museli
vykopat a po uvaření opět uklidit. Tábora se
účastnilo pouze 6 členů a v listopadové bojovce obhájili první místo.
Bády
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Moravskotřebovští roveři byli i v uplynulém roce velmi činní. Ačkoli se z větší části jedná o uskupení skautů, kteří vedou své vlastní družiny a časové možnosti mají proto na další skautské
aktivity značně omezené, snaží se čas na setkávání formou rozmanitých akcí stále hledat a cca
dvacítce nejakčnějších se to poměrně daří. Snaží se setkávat, vzájemně poznávat a fungovat už
spíše jako „roveři“ než jako mladší „Šmejdi“ a „ti ostatní“, jak to bylo v předchozích letech, což
je prima. A co vše jsme v tomto roce stihli podniknout?

Činnost oddílů

Roverský kmen

Kromě organizační výpomoci
na nejrůznějších akcích pro středisko, oddíly či veřejnost jsme se
v lednu tradičně zapojili do příprav šestého skautského společenského večera, kde se mladší
roveři zhostili např. i nácviku povedeného předtančení ve stylu
elektro swingu a vyprovokování
hromadného společného tance
v rytmu Pomády. V květnu se dále devítka roverů vypravila za poměrně nepříznivého počasí do
Beskyd k junácké mohyle na Ivančeně a na Lysou horu, a rovněž si i někteří roveři a rangers zúčastnili Dědřichovského memoriálu, kde se rozhodně nenechali zahanbit a ukázali, že dokážou
obstát i v silné konkurenci. V závěru května se v plné síle zapojili do organizace krajského kola
Svojsíkova závodu, které mělo na starost naše středisko, a chopili se toho s nadšením a zodpovědností sobě vlastní, ačkoli přípravy probíhaly vzhledem k nečekaným okolnostem ve značném
časovém presu a pro vysokoškoláky navíc i v již probíhajícím zkouškovém období.
V červnu vyrazila jedenáctka z nás
na celostátní setkání roverů a rangers
ObRok 2015, které se konalo ve stínu
Ještědu v běžeckém areálu ve Vesci u Liberce, kde jsme si spolu s dalšími 1500
účastníky užili pět dní v úžasné skautské atmosféře s nabitým programem
(služba, aktivity, hry, besedy, koncerty,
setkání…). Prázdniny se kromě povedených oddílových táborů a náborové
akce „Dvoreček se skauty“, na níž se roveři také podíleli, nesly ve znamení dlouhoočekávaného
počinu - roverského puťáku. Jedenáct roverů a rangers během posledního srpnového týdne vyrazilo za krásami Pálavy a prošli se z Hustopečí přes Dolní Věstonice, Dívčí hrady, Děvín, Sirotčí
hrádek, Stolovou horu, Turold, Mikulov, Sedlec až do Břeclavi, krajem všudypřítomných vinic a
slunečné pozitivní nálady a atmosféry.
Na podzim se začaly realizovat některé z roverských plánů, které byly vytyčeny na puťáku a
vznikla mimo jiné i tradice pořádání pravidelných pátečních schůzek cca jednou měsíčně.
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Činnost oddílů

V září jsme se tradičně zapojili do
celorepublikové skautské sbírky Společně proti leukémii (dříve Kapka), kterou Junák organizuje ve spolupráci
s Nadací pro transplantaci kostní dřeně.
Ačkoli se z roverů do umývání čelních
skel aut na čerpacích stanicích zapojila
tentokrát jen hrstka nadšenců, podařilo se vybrat i za takto ztížených podmínek krásných 7175 Kč. V říjnu byl
coby jedna z dílčích akcí k výročí 80 let
skautingu v Moravské Třebové uspořádán první ročník Memoriálu Štefana Rakety. Tohoto recesního závodu s dvoustopými vozítky se
zúčastnilo 8 týmů složených právě převážně z roverů a rangers. Všichni si dali obzvlášť záležet na
zkrášlení (či přímo zhotovení) svých vozítek i na výběru doprovodných vtipných kostýmů. Přihlížející fanoušci i náhodní kolemjdoucí tak měli jedinečnou možnost vidět v akci např. šmoulíky,
hobity, námořníky, bezdomovce či rychlé fretky
Během listopadu se pak roveři nadšeně pustili do příprav třetího ročníku pěvecko-dramatické soutěže Balvánku a kromě organizačního zajištění
na místě zvládli secvičit i tři hudební
vystoupení „Roverské kapely“, což bylo
vzhledem k časové vytíženosti všech jejich členů vskutku obdivuhodné. Coby
organizátoři pak roveři nechyběli ani
na 18. ročníku tradiční skautské bojovky ve večerních ulicích města, jejímž
tématem byl tentokrát Hobit (podle J. R.
R. Tolkiena).
Závěr roku patřil kromě střediskových předvánočních akcí tradičně i Mikulášskému víkendu
v Praze, celostátnímu roverskému setkání s bohatým programem, jehož tématem byly „Hodnoty. Pravda. Hodnotový systém.“. V počtu jedenácti kousků jsme se tak vypravili do hlavního
města za skautskou kulturou, poznáním, zábavou a tancem. Absolvovali jsme mimo jiné Mikulášský seminář s jeho přednáškami a workshopy, setkání se světovým skautským náčelníkem
a samozřejmě také prohlídku vánoční večerní Prahy. Vyvrcholením byl tradiční taneční večer ve
společnosti mnoha skautských přátel.
Jak je vidět, rok 2015 byl pro nás, rovery a rangers, opět velmi plodný, akční a dobrodružný
a ze všech našich počinů jsme si odnesli spoustu skautské energie a nevšedních zážitků do roku
2016, který se budeme snažit také patřičně užít/zažít/prožít!
Za rovery a rangers Pavlina Navratilova
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Oddíl Jamamb i v roce 2015 pokračoval v růstu. Tentokrát v celkovém součtu přibylo pět členek, a
oddíl tak čítá celkem 60 dívek a žen. S chlapci z 2. oddílu jsme opět vyrazily na tábor na Kvíčalku,
kde si mladší dívky zažily celotáborovou hru na téma Cesta kolem světa, ty starší se společně
s chlapci vydali po stopách tajemné a bájné Atlantidy. Po náborech ve školách se opět podařilo rozšířit řady těch nejmladších. Vznikla družinka Zebřiček, která se však po změnách ve vedení spojila se Sovičkami. Stejně jako dříve se většina celoročního programu odehrávala uvnitř
družinek, společně jsme se vydaly například v předvánoční čas potěšit zpěvem koled babičky a
dědečky v domově důchodců. Na přelomu roku se proměnilo vedení oddílu, do čela nastoupila
Pája Navrátilová, vystřídala Áďu, která jí dělá zástupkyni.

Činnost oddílů

4. oddíl Jamamby

Áďa, zástupkyně vedoucí oddílu

Stonožky
Družina Stonožek se již schází sedmý rokem. I letos zažila nespočetně zajímavých akcí, jak už
tradičních, tak i nových. Několik Stonožek se už může pyšnit skautským slibem a zbylé Stonožky
se pilně snaží, aby mohly dosáhnout stejných výsledků a skautský slib si zasloužily.
V průběhu roku 2015 se Stonožky zúčastnily i
Svojsíkova závodu, kde se v okresním kole umístily
na krásném třetím místě. Díky tomu postoupily do
krajského kola, kde získaly krásné čtvrté „bramborové“ místo, za které byly také náležitě odměněny,
protože celkové umístění bylo velmi těsné.
Od září letošního roku si Stonožky začaly zkoušet vést u družiny Lišek, aby nabyly zkušenosti a poznatky jako potenciální budoucí rádkyně svých družin.
Družina se zapojila i do výpomoci s organizací
Skautského společenského večera, a to konkrétně výzdobou, pečením vánočních perníkových
svícínků.
Za zmínku stojí určitě to, že se Stonožky se letos poprvé zapojily do nadace Společně proti
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leukémii a při výročí 80 let skautingu v Moravské Třebové do memoriálu Štefana Rakety a to
rovnou ve dvou týmech.
Děvčata také zažila společnou utužovací akci na Žipotíně s družinou Orlíků. Ale jak se ukázalo, po táboře už žádné utužování nebylo třeba, neboť všichni fungovali jako sehraná parta, a
my vedoucí jsme skoro nebyli potřeba.
Ivetka, rádkyně Stonožek

Vlčice
Začátek roku jsme nastartovaly účastí na Memoriálu Břéti Hampla v České Třebové, kde si holky
v kategorii světlušek odnesly krásné 3. místo. Jeden z květnových víkendů jsme prožily hromadnou oslavou narozenin, návštěvou Naučné stezky kolem Skuhrovského potoka, a jak již k České
Třebové patří, tak i bazénem. Letní tábor jsme si již tradičně užily na Kvíčalce a zároveň jsme se
připravovaly na zářijový puťáček. Během puťáku jsme navštívily krásy Českého ráje, hlavně přírodní hrací park Radvánovice a okolí Trosek. Holky dokázaly, jak jsou šikovné a silné a vše zvládly
bez problému. Jeden z listopadových víkendů kolem dušiček jsme prožily na Kvíčalce i s družinou
Svišťů. Na dušičky jsme navázali i v tématu, které nás provázelo víkendem - jednalo se o skryté
duše a historii Kvíčalky. Zimní atmosféru nám pomohl doplnit Lampionový průvod, Betlémské
světlo a vánoční schůzka, kde jsme si rozdaly drobné dárečky a užily si družinové Vánoce
Betka, rádkyně Vlčic

Lišky
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Družina Lišek funguje již šestým rokem a ani v roce 2015 nezahálela. V součastnosti má sedm
členek. Velké změny pro nás nastaly po skvělém letním táboře na Kvíčalce, který nás opravdu
nabil novou energií. Od nového školního roku nás vedoucí Alča nemůže kvůli časové vytíženosti
navštěvovat každý týden na družinových schůzkách, a proto s vedením Lišek každý týden přichází pomáhat Stonožky, které si takto částečně mohou vyzkoušet vedení. Kromě tradičních i
zcela nových oddílových a střediskových akcí jsme si hned v novém školním roce uspořádaly
družinovou akci na Baráku. Na akci nechyběla návštěva horolezecké stěny ani noční výšlap na
Pastýřku s pouštěním lampiónků štěstí. Potřebovaly jsme ale hlavně natrénovat na Balvánek,

Nikča, rádkyně Lišek

Sovičky
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kde jsme nakonec získaly skvělé 3. místo. Ke konci roku už nás pak čekaly tradiční akce jako Betlémské světlo a zpívání v domově důchodců.

Družina Soviček pokračuje již druhým rokem
ve své krasojízdě ve stálém počtu sedmi nadšených a šikovných světlušek. Kromě tradičních střediskových akcí, oddílových aktivit
(velikonoční či podzimní akce) a schůzek s
pestrou programovou náplní, mají Sovičky za
sebou už i víkendové tematické akce na Kvíčalce či první letní tábor (CTH Cesta kolem
světa). V listopadu zaznamenaly Sovičky parádní úspěch na pěvecko-dramatické soutěži
Balvánek, kde získaly krásné druhé místo v kategorii družin světlušek a slavily úspěchy i v jednotlivcích (Sovička Eliška Konečná získala 1. místo v kategorii sólistů). Zazářily rovněž i na večerní
bojovce Hobit, kde dostaly ocenění v nejmladší kategorii. Během podzimních schůzek se Sovičky
zapojily i do dobrodružné celoroční hry, kterou pro ně jejich šikovné rádkyně nachystaly, a která
bude pokračovat po celý školní rok 2015/16.
V září vznikla po náboru ve školách nová družinka Zebřiček, složená z dívenek z prvních a
druhých tříd, která se po změnách ve vedeních obou družinek k Sovičkám průběžně připojila a
mají současně schůzky pod vedením Simči a Houby, jimž jsou stále vůdcovskou oporou i Terka V.
a Pája N. Družinky během podzimních měsíců zažily společně např. lampionový průvod, pohádkovou výpravu na Kvíčalku, zdobení perníčků na Betlémské světlo a jejich rozdávání na místě,
bruslení či oddílové vánoční „Zpívání seniorům“, při kterém babičky a dědečky v domově důchodcům potěšily jak zpíváním koled, tak i vlastnoručně vyrobenými přáníčky.
Pája N., vedoucí oddílu
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VI. Oddíl Medura
Rok 2015 pro náš oddíl začal tradičně Tříkrálovou sbírkou, kde jsme vytvořily dvě skupinky a putovaly od domu k domu, zpívaly Tříkrálovou koledu a vybíraly příspěvky
do kasičky. Únor pokračoval bruslením. Postupně se na zimní stadion vypravily Sasanky
i Srnky. Zatímco zkušené Sasanky na ledě
hrály hry a dělaly blbosti, některé Srnky se
učily první bruslařské krůčky.
V březnu nás čekalo hned několik akcí. Nejprve jsme se zúčastnily střediskové akce „O zlatou kulku Oldy šetrného“, kde
si Sasanky vystřílely krásné první místo v kategorii světlušek
a Lucinka Konečná přidala první místo v jednotlivcích, v kategorii světlušek. O pár dní později se Sasanky vypravily na Kvíčalku, kde si užily terapeutický víkend. Anička pro ně připravily ukázky z muzikoterapie, arteterapie, aromaterapie, canisterapie, dramaterapie, terapie tmou a terapie pohybem. Konec
března zakončil celý oddíl v České Třebové, kde jsme se vydaly
do bazénu, kde si několik holek splnilo odborku plavce. Čas do
příjezdu vlaku jsme si poté zkrátili na dětském hřišti.
V dubnu jsme se zúčastnily střediskové akce PVC a v květnu
se celý oddíl vydal na Kvíčalu. Kde si holky vyzkoušely stavění přístřešků.
V červenci jsme se vypravily na Kvíčalu na tábor. Táborem nás provázelo CTH, s letošním námětem „Ostrov Kata – Rata“.
V listopadu jsme se zúčastnily Balvánku. Přestože Sasanky neobhájily loňské vítězství, podaly skvělý výkon. A Srnky se nenechaly zahanbit. Po Balvánku se Sasanky přesunuly na Bojovku,
která byla letos na téma „Hobit“. V Bojovce se Sasanky umístily na krásném druhém místě. Prosinec nám jako každý rok přinesl Betlémské světlo a zpívání v Domově pro seniory. A jaký bude
rok 2016?
Eliška Nislerová
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Oddíl dospělých skautů (oldskautů) sdružuje třináct 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“, skautských závodů, cyklistické akce pro veřejnost „Cesta na severozápad“, hudebního Balvánku, předvánočního „Betlémského světla“ a dalších. Celoroční práce
našich oldskautů je nenápadná, ale ve středisku mají „oldi“ své nezastupitelné místo.

Činnost oddílů

142. klub Kmene dospělých (oldskautů)

S aktivním zapojením dospělých je také spojeno letní táboření rodičů s dětmi. Od 2. do 8.
srpna 2015 hostila Kvíčalka Tábor rodičů s dětmi a od 8. do 15. srpna 2015 tábor ROSA (rodinný
skauting). Třetí turnus ve dnech 15. – 22. srpna 2015 pak připadl na „Kvíčalenku“, což je tradiční
táboření tatínků - Lvíčat se svými ratolestmi.
Pavel Navrátil

Tábor pro rodiče s dětmi
První srpnový týden od 2. do 8. 8. 2015 proběhl na Kvíčalce patnáctý ročník tábora pro rodiče s
dětmi. Tábory navazují na tradici rodinného skautingu založenou ve středisku na konci devadesátých let a jsou pořádány pod hlavičkou střediskového klubu Oldskautů.
Přestože je tábor otevřený i neskautské veřejnosti, stejně jako v předchozích letech se na něm sešla nemalá skupina rodičů, kteří na Kvíčalce opakovaně tábořili jako děti před dvaceti a více lety. Ani
další účastníci nepatřili mezi nováčky, mnozí byli na
Kvíčalce se svými ratolestmi už poněkolikáté. Sešlo
se nás 37, z toho 14 dospělých, 11 dívek a 11 chlapců.
Nejmladší účastníci byli tříletí, nejstarší bylo jedenáct let.
Na přípravě programu tábora se letos podílela většina rodičů, každý svým dílem a v rámci
svých možností. Kromě tradičních her byla hlavní náplní tábora CTH Vesmírná Odyssea. Smyslem celotáborové hry bylo seznámit děti s poznáváním vesmíru, především naší sluneční soustavy. Příběh, do jehož rámce byla CTH zasazena, spočíval v nedobrovolné návštěvě vesmírného
cestovatele a tuláka, který ztroskotal na naší planetě.
Vedle her a plnění bobříků byl program tábora
zpestřován rukodělnými pracemi a dalšími aktivitami, které se osvědčily v předchozích letech. Vydařil se i závěrečný táborový oheň, který svou návštěvou poctili milí hosté. Tábor měl pevný a pravidelný
řád začínající budíčkem a rozcvičkou, pokračující
raním nástupem, dopoledním a odpoledním programem, poledním klidem, oceňovaným zejména
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rodiči, večerním nástupem a večerkou. Nechybělo ani večerní čtení pohádky na dobrou noc v zátiší nad táborem.
Co dodat? Snad jen, že počasí se letos opravdu vydařilo. Pršelo pouze jednou. Spíš jen drobně
mžilo od páté hodiny ranní. A v tichosti ustalo půl hodiny před budíčkem. Jinak svítilo a hřálo
sluníčko. Teploty vysoké, místy vystoupaly až k 28°C, což však bylo v lesním stínu příjemné.
Asi se nemýlím, že se už všichni těšíme na příští táboření na Kvíčalce.
Jiří Šmeral – Yura

ROSA - rodinný skauting, Kvíčalka, 8. – 15. 8. 2015
„Rosáci“ napsali o svém táboře do Moravskotřebovského zpravodaje č. 10/2015, str. 11):

Kvíčalenka 2015 - tábor Lvíčat, Kvíčalka, 15. – 22. 8. 2015
Celotáborová hra pro tento rok nesla název „Klíče od pevnosti Quit Shallow“ (foneticky souznějící překladatelský nesmysl :-). O co půjde, poznaly děti již z (p)ůvodní znělky. Celou hrou a pevností prováděl soutěžící pan Shallow v podání Mácy Sekaniny, za pomocníky jednotlivých oddílů
Paklíče a Pačese byli zvoleni - dle velikosti - Ňouňa s Olympicem, roli otce Fury plnil Jirky Pol (když
na děcka spustil plynnou francoužštinou, tak trochu překvapil a vyděsil i otce), pány temnot se
stávali dle potřeby ostatní tátové.
Hra se snažila v rámci manuálních možností tvůrců co nejvíce přiblížit originálu. Soutěžící
plnili známé úkoly, procházeli pavučinou v katakombě uvnitř nářaďáku, utkali se v soubojích s
Pány temnot v chatě, na hřišti, získávali indicie odpověďmi na Furovy otázky, ve finále se snažili
získat co nejvíce zlaťáků v Sále pokladu na hřišti.
Součástí Kvíčalenky byla i obnovená tradice Olympiády. Letos byly zároveň ve hrách mimo
CTH poprvé vyzkoušeni v rolích instruktorů nejstarší junioři (jojo, letí to), pro velký úspěch budeme rádi využívat jejich pomoc v dalších ročnících.
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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
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 2015 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

2015 Pasiva

Stavby
Drobný dl. majetek
Pozemky
Oprávky
Hotovost
BÚ
Poskytnuté PZ
Pohledávky
Ostatní

310
134
5
-154
2
419

310
134
5
-154
30
437

310
134
5
-164
4
507
9

0
0

0
0

716

752

CELKEM

2013

2014

2015

537
8
156
0
15

537
9
171
0
0

537
25
205
10

716

717

778

Základní jmění
Závazky
Nerozdělený HV
Ostatní pasiva
HV ve schvalovacím řízení

795

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
Ostatní

33
74
25
224
0.2
20
14
6

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

235
22
80
10
14
2
11
4

CELKEM

397

CELKEM

379

Účetní hospodářský výsledek r. 2015 v Kč

+ 17 505,7
Mgr. Jitka Vojtková – Vrtule, účetní střediska

1
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V rámci doplňkové činnosti v roce 2015 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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Fotostřípky z činnosti
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