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Junák – svaz skautů a skautek ČR je jednou 
z největších a nejpočetnějších organizací v České 
republice, která působí všestranně na rozvoj osobnosti 
dětí. Skautská výchova ctí především hodnoty jako jsou 
spolupráce, ohleduplnost, dobrý vztah k přírodě či 
spravedlnost. Junák je českou odnoží světového 
skautingu, jehož základy položil před více jak sto lety 
Sir Robert Baden Powel a jímž se inspiroval i náš 
zakladatel Antonín Benjamin Svojsík. 
 

Slovo skaut je mnohdy překládáno jako stopař. Význam tohoto výrazu je však 
mnohem širší, skaut totiž ve své činnosti nesleduje pouze otisky po lesní zvěři, 
nezkoumá jen taje přírody, hledá také Dobro, Pravdu, Lásku, původ všeho, stopy 
Stvořitele.  
 
Skauting byl v době svého vzniku organizací hlásící se ke křesťanské tradici, 
dnešní Junák však vystupuje jako dobrovolné, nezávislé a nepolitické sdružení, jež 
sdružuje své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického 
přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. 
 
Junák není a nikdy nebyl pouze záležitostí dětí. To ostatně potvrzuje i výrok lorda  
H. H. Kitchenera: „Skautem jednou, skautem na vždy.“ Tento výrok jinými slovy 
můžeme vysvětlit tak, že mravní poselství skautingu a jeho duchovní podstata 
mohou být celoživotní náplní a programem každého člověka. Skauting se tedy 
velice často stává „životním stylem.“ 
 
Zakladatel světového skautingu upozorňoval budoucí skautské vůdce, že skauting 
má: „učit mladé lidi, jak se má žít, a ne jak se dá životem proklouzávat“. Junák, 
tedy není turistickým oddílem, není ani přírodovědným kroužkem. Junák je hnutí, 
které hlásá svobodné názory a nepřipouští nespravedlnost a zlo. 
 

 

Úvod 
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Členskou základnu 19. střediska tvoří všechny věkové kategorie. Nejmladší vlčata 
a světlušky, starší skauti a skautky, dospívající roveři a rangers a dospělí činovníci, 
kteří se podílejí na vedení oddílů a střediska.  
 
Ve středisku působili v roce 2013 mimo hlavní strukturu oddílů také členové 
bývalého střediska Velká Bystřice.  
 
V roce 2013 bylo v našem středisku registrováno celkem 212 členů. 
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     Vedoucí střediska  

Ing. Karel Tomeček 
tel.: 736 632 036  
e-mail: tomecek.k@gmail.com 
 

 

     Zástupce vedoucího střediska  

Ing. Jiří Dvořák 
tel.: 731 065 839 
e-mail: dvorakjiri@centrum.cz 
 
 

     Hospodářka střediska  

Šárka Majerová 
tel.: 737 548 304 
e-mail: tetasarka@seznam.cz  
 
 

     Další členové střediskové rady 

Bc. Libor Pospíšil 
Tomáš Kouřil 
Miroslav Heitel 
JUDr. Jan Pečínka 
Jan Voráč 
Lukáš Zdařil 
Tomáš Bartek 
Vít Poledna 
Monika Majerová 

 
     Revizní komise  

Martin Drozda Anna Novotná 
tel.: 734 492 173 tel.: 775 045 112 
e-mail: vranik.vranik@seznam.cz e-mail: anna.nowotna@seznam.cz  

Vedení střediska 
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2. oddíl Poutníci Čechovice   
 
vůdce oddílu – Ing. Jiří Dvořák  
zástupce vůdce oddílu – JUDr. Jan Pečínka 

počet registrovaných členů - 31 
 
    

3. oddíl Kamzíci Doloplazy     
 
vůdce oddílu – Miroslava Remešová 
zástupce vůdce oddílu – Ing. Karel Tomeček 

počet registrovaných členů - 63 

 
 

6. oddíl Velký Újezd     
 
vůdce oddílu – Miroslav Heitel 
zástupce vůdce oddílu – Blanka Roubíková 

počet registrovaných členů - 32     

Pod hlavičkou oddílu Velký Újezd působí i skauti z  oddílu Hlubočky. 
 
 

16. oddíl Andromeda Velký Týnec  
 
vůdce oddílu – Bc. Libor Pospíšil 
zástupce vůdce oddílu – Tomáš Bartek 

počet registrovaných členů - 59 
 
 

21. oddíl Vacanovice    
 
vůdce oddílu – Tomáš Kouřil      
zástupce vůdce oddílu – Štěpán Kouřil 

počet registrovaných členů – 19 

Oddíly 
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Naše středisko se aktivně zapojuje do následujících dobročinných projektů. 
 

Adopce na dálku 

Oddíl Kamzíků z Doloplaz pravidelně, již několik let přispívá na studium 
černošského chlapce Christiana Asara z Ghany. Finance na tuto činnost získává 
především sběrem železa. 
 

Tříkrálová sbírka 

Do této sbírky, pořádané Charitou ČR, se každoročně zapojují mnohé z oddílů 
našeho střediska. V doprovodu dospělé osoby se vydávají děti v přestrojení - 
Kašpar, Melichar a Baltazar, zvěstovat radostnou zprávu o narození Krista. Výtěžek 
sbírky putuje na pomoc dětem postiženým nejrůznějšími chorobami či jsou použity 
na výstavbu potřebných nemocničních center. 

 

Společně proti leukémii 

Společně proti leukémii je humanitární projekt pořádaný Junákem – svazem 
skautů a skautek ČR a Nadací pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je 
pomoci lidem postiženým nemocemi krvetvorby, například leukémií, a to jak 
získáváním finančních prostředků, tak prezentací činnosti nadace. Během 
určeného dne nebo celého víkendu umývají dobrovolníci z řad roverů a rangers na 
předem sjednaných čerpacích stanicích přední skla přijíždějících automobilů, 
podávají řidičům informace o činnosti nadace a možnostech pomoci a zároveň od 
nich přijímají finanční prostředky do připravených kasiček. 
 

 

  

Dobročinné akce 
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Postavme školu v Africe 

Doloplazský oddíl letos přispěl i do sbírky Postavme školu v Africe. Na konto sbírky 
putovaly peníze ze zapečetěné kasičky, do které účastníci Pohádkového lesa 
přispívali dobrovolným vstupným, dále peníze z prodeje triček, které potiskem 
vyzdobily místní skautky a rangers, ale také výtěžek z prodeje propagačních 
materiálů sbírky – nálepek a placek. 
 

Betlémské světlo 

Betlémské světlo každoročně putuje z Betléma, místa narození Krista, až do našich 
domovů. Tomu dopomáhají skauti na celém světě, naše středisko nevyjímaje. 
Naši členové rozváží světlo vlakem na trati Olomouc – Opava východ. 
V jednotlivých stanicích předávají skauti světlo dál lidem, ale i celým skautským 
oddílům a tak pokračuje šíření tohoto krásného symbolu Vánoc. Na Štědrý den 
pak členové oddílů roznášejí Betlémské světlo ve svých obcích. Symbolicky 
Betlémské světlo zazářilo i ve Staré Vodě, zaniklé obci ve Vojenském výcvikovém 
prostoru Libavá, kde jsme zapálili svíčky na hřbitově a v poutním kostele.  

 

Pomoc při povodních 

Starší skauti z oddílu Poutníci vyjeli v květnu na pomoc do oblastí postižených 
povodněmi. Pod koordinací Českého červeného kříže pomáhali v Mělníku při 
distribuci čisticích prostředků, úklidových potřeb, oblečení a trvanlivého jídla 
v centrálním skladu. Podíleli se také na odklízení povodňových škod přímo 
v zasažených obydlích. Náklady spojené s dopravou do zasažených oblastí hradila 
obec Velký Týnec a Skautská nadace Jaroslava Foglara, za což jim patří náš dík. 
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Maraton psaní dopisů 

Po celém světě se nezřídka objevují případy potlačování lidských práv 
a bezdůvodného represivního jednání vůči jednotlivcům nebo skupině obyvatel. 
Tito lidé a mnozí další byli podpořeni v rámci letošního maratonu dopisů – akce 
pořádané mezinárodní organizací Amnesty International na podporu neprávem 
vězněných nebo utlačovaných lidí. Celá akce se konala při příležitosti 
mezinárodního dne lidských práv. Psalo se ve školách, kavárnách, galeriích, 
skautských klubovnách nebo na faře. Celkem se v České republice podařilo poslat 
více než 13 000 dopisů. K této akci se připojili ve dvou prosincových víkendech 
i občané z Čechovic a členové skautského oddílu. Společně poslali 11 dopisů 
a přispěli tak do celkového počtu, který ve světě nyní činní více než 1 500 000 
zaslaných dopisů. 
 

 

Obnova Staré Vody 

Je za námi devatenáctý rok naší práce na obnově historického poutního místa. 
V předchozích letech se nám podařilo mimo jiné obnovit zničený pomník padlých 
v první světové válce a zavěsit do kostela kopii oltářního obrazu z roku 1700. 
V návaznosti na to jsme pokračovali v čištění okolí  rybníka a kláštera od 
náletových křovin, sekli jsme trávu v areálu a opětovně upravovali  hřbitov a okolí 
Královské studánky. V květnu na Staré Vodě pracovalo 62 dobrovolníků, přijelo 
i 12 skautů z Kanady a harceři z Polska.  
Před poutí v červenci jsme  vyjeli do Staré Vody  dvakrát na jednodenní  pracovní  
akci a to  na opravu můstku ke klášteru a přípravu opravy  trosek kláštera. 
V říjnovém termínu se  sešlo celkem  51 pracantů  a věnovali jsme se  fixování 
torza klášterní zdi vedle kostela. Pomáhalo nám i 5 dobrovolníků přímo z Libavé. 
Při  turistické akci Bílý kámen a při celostátním setkání příslušníků PTP jsme také  
vystavovali materiály z historie Staré Vody a okolí. V květnu 2014 oslavíme 20 let 
naší práce ve Staré Vodě. 
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Tábory 

Táboření je nepochybně fenoménem skautů.  Vždyť skauti jako první s tábořením 
začali a teprve od nich se tento způsob trávení volného času a pobyt v přírodě 
rozšířil do mnoha dalších odvětví a v dnešní době se jedná 
i o komerčně velice významnou záležitost. 
 
Skautské táboření je však ve své podstatě jakýmsi vrcholem celoroční činnosti. 
Právě na táboře jsme v přímém kontaktu s přírodou a hlavně zde můžeme 
mnohem lépe využívat výchovné prostředky skautingu. Na rozdíl od komerčních 
táborů, ty skautské se snaží zachovat si svoje kouzlo společenství kamarádů, 
rituálů, ale také příznivější ceny, vždyť skautští vedoucí i zde naplňují heslo 
„sloužím“ a dětem se věnují bez nároku na honorář. 
 

 
 
Letní tábor se stává odměnou pro děti, ale i jejich vedoucí. Téměř všechny oddíly 
našeho střediska v letošním roce využili tábořiště u Slezské Harty v Leskovci nad 
Moravicí, které nám svou polohou, ale i krásným okolím mohou mnohá střediska 
jen závidět. Skauti z Doloplaz však letos vyrazili na Slovensko, také proto, aby si 
prověřili, zda je jejich oddíl hoden jména Kamzíci. 

 Střediskové akce 
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Hanáckou Sibiří k pramenu Odry 
 
Jedná se o tradiční pochod pro veřejnost k Pramenu řeky Odry v Oderských 

vrších. Patronát nad touto akcí již před lety vzal na sebe oddíl Kamzíků z Doloplaz, 

původně se totiž jednalo o akci, kterou mělo v režii celé středisko. Polárníci mohli 
u pramene Odry zhlédnout výstavu historických fotografií, zahrát si několik 
sněžných hříček a zahřát se čajem či svařákem. Kvůli velkému mrazu letošní 
návštěvnost poněkud utrpěla. Všichni odvážní účastníci však letos zažili tu pravou 
Hanáckou Sibiř, alespoň co se nízkých teplot týkalo. Vždyť rtuť teploměru přímo 
u pramene nevystoupala výše jak na -15°C, během dne jsme však naměřili 
i mnohem nižší teploty. 
 
Memoriál Vládi Tylšara   
 
V Nové Vsi u Rýmařova, v běžeckém lyžařském areálu olomouckého sportovního 
klubu policie, proběhl další ročník skautského závodu v běhu na lyžích – 
Memoriálu Vládi Tylšara. Na okruzích od 1 km do 5 km soutěžili malí i velcí. Běželo 
se klasickou technikou a po individuálním závodě následovala i štafeta. V hlavní 
kategorii chlapců do 15let zvítězil Jan Novotný z Doloplaz s časem 26:47. 
 
Skautský ples 
 
Ve společenském domě ve 
Velkém Týnci jsme 
uspořádali již tradiční 
skautský ples, který se rok 
od roku těší větší oblibě. 
O doprovodný program se 
postarali členové oddílů, 
kteří předvedli sehrané 
scénky, taneční i pěvecká 
vystoupení.  
  
Ivančena 
 
Kamenná mohyla vyrostla pod Kykulou v Beskydech díky skautům nosícím na 
místo kameny na památku umučených bratrů v době 2. sv. války. Skauti se 
každoročně v dubnu scházejí na Ivančeně, aby si připomněli jejich památku. Po 
ceremoniálu u mohyly se část naší výpravy vydala na nedalekou Lysou Horu a po 
sestupu jsme v závěru dne navštívili Muzeum Beskyd sídlící na frýdeckém zámku. 
 
 
 



19. středisko Velký Týnec     Výroční zpráva 2013 

- 11 - 

 

 
Skautské čarodějnice a běh Waopů 
 
Každý rok 30. dubna pořádáme na kopci Hradisko u Velkého Týnce závod 
Skautských čarodějnic a Běh Waopů. Jde o závod, kdy děvčata v přestrojení 
absolvují závod na trati dlouhé necelé dva kilometry a plní při něm nejrůznější 
úkoly. V průběhu závodu musí mít u sebe samozřejmě koště, jako správné 
čarodějnice. Chlapci běží částečně po společné trati a částečně plní úkoly 
prověřující schopnosti indiánských lovců - Waopů. 
 
Setkání skautských sběratelů 
  

Dlouholetá mezinárodní akce se každoročně koná druhý víkend v listopadu 
v posluchárnách Právnické fakulty UP v Olomouci. Sběratelé nejrůznějších 
skautských artiklů směňují a nakupují nové přírůstky do svých sbírek. Tradičně 
vydáváme poštovní známky s přítiskem grafiky Ladislava Ruska „Šamana“. 
 
Spolupráce s polskými Harcery 
 

V lednu se naši dobří přátelé z Polska 
zúčastnili lyžařského běžeckého závodu 
v Nové Vsi u Rýmařova. V březnu tři naši 
roveři vyjeli na festival  skautské písničky 
do Bytomi. Další akcí byla polská  
čtrnáctičlenná  výprava  stopem z okolí 

Čenstochové do Olomouce a jejich následný pobyt v Čechovicích. Se skupinou 
polských  harcerů - seniorů jsme se potkali na sv. Hostýně při trojsetkání Polsko-
Česko-Slovensko. Harceři se účastnili i květnové obnovy na Staré Vodě. Na táboře 
na Slezské Hartě jsme jich přivítali 12 a zapojili je do všech našich aktivit.  
Zajímavé bylo srovnávání polské a české historie. Využili jsme pozvání do Katowic 
na zahájení jejich skautského roku ve dnech 6. až 8. září. Polští harceři přijeli 
opakovaně i na naše 19. setkání skautských sběratelů do Olomouce.  
  

Účast na Obroku 
 
Obrok je akce pro všechny starší skauty a skautky, rovery a rangers. Akce byla 
plánovaná již na červen, avšak kvůli záplavám se přesunula až na zářijový termín. 
I přes tyto komplikace a deštivé počasí si naši zástupci z oddílu akci náležitě užili 
a načerpali novou energii, nejen do vedení oddílu. Program byl opravdu bohatý 
a každý si mohl vybrat dle svého gusta.  Jednalo se o koncerty, hry, přednášky či 
diskuze. Samozřejmě nechyběla ani část programu tzv. služba, kdy každý připojil 
ruku k dílu a pomáhal na jedné z mnoha brigád např. malování, úklid, hlídání dětí 
či kácení stromů. 
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2. oddíl Poutníci Čechovice 
 

Živý Betlém 

Nápad uspořádat Živý Betlém se 
objevil již před rokem a pro velký 
úspěch jsme se rozhodli uspořádat 
akci znovu. Přípravy a organizace 
Živého Betléma vedené Monikou 
Dočkalovou, jakožto pořadatelkou, 
probíhaly už několik měsíců 
předem. Jednalo se především 
o diskuze, debaty a promýšlení. 
Živý Betlém se konal v pátek 27. 
prosince 2013 v kapli Narození 
Panny Marie v Čechovicích. Začátek 
Betlémského průvodu byl 
u Čechovického obecního domu, 
kde ve čtyři hodiny odpoledne 
k obloze vzlétla kometa ohlašující 
narození Ježíška. Místní občané se 
pak v průvodu v čele s andělem 
Gabrielem odebrali ke kapli. U kaple 
mohli lidé spatřit ovečky ztvárněné 
Čechovickými světluškami a slyšet 
trubače troubící na pozdrav 
Ježíškovi a průvodu. Kaple byla 

během chvilky plně obsazena, jak v hlavní lodi kaple, tak na kůru. S příchodem 
posledního diváka představení začalo. Tři králové předali Ježíškovi dary a Josef 
s Marií převyprávěli celý příběh zrození Ježíška, na který navazovalo zpívání 
vánočních koled v hudebním doprovodu fléten a klavíru.  
Po skončení Živého Betléma se lidé přesunuli do příjemného prostředí místního 
pohostinství, kde byla přichystána druhá část programu. Lidé se usadili ve velkém 
sále hostince, kde je bavilo loutkové divadlo pana místostarosty Stanislava Denka. 
Po netradiční loutkové pohádce následovala cestovatelská beseda. Tentokrát se 
s námi o své zážitky podělila paní doktorka Jitka Brabcová, která měla možnost 
zavítat do Peru. Obecenstvo seznámila jak s tamní tradiční kuchyní a oděvem, tak 
s okouzlující peruánskou přírodou.  
 

Akce našich oddílů 
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21. oddíl Vacanovice 
 
V současné době má koedukovaný oddíl Vacanovice 19 registrovaných členů 
z Vacanovic a okolních obcí. V oddíle funguje družina skautů a družina vlčat 
a světlušek.  
Skauti z našeho oddílu dále vypomáhají při akcích organizovaných Obecním 
úřadem v  Tršicích. Udržujeme tradice, například organizujeme Jedličku děvčat 
a Velikonočního klapání chlapců v obci Vacanovice. Vyvrcholením celoročních 
schůzek byl v červenci tábor na Slezské Hartě. 
 

 

 
3. oddíl Kamzíci Doloplazy 
 
V oddíle Kamzíků došlo ke změně ve vedení. Dlouholetého vůdce Karla Tomečka 
vystřídala na jeho místě čerstvá absolventka vůdcovského kurzu Jesenické lesní 
školy Miroslava Remešová. 

 
Tábor Kaštiel – Slovensko 
 
Letošní rok jsme se rozhodli pro změnu tradičního tábořiště a vydali se tak 
do sousední země, na Slovensko, kde jsme podobný tábor uskutečnili už jednou 
před deseti lety. Na základně Kaštiel jsme strávili deset dní plných zábavy a her. 
Etapová hra, která nás provázela po celý tábor, nesla název Výstup na K2. Využili 
jsme krásy okolní přírody a chodili na výlety (Rozsutec, Velký Kriváň, Jánošikovy 
Diery, Oravský hrad). Naší K2 byl největší vrchol Chočských vrchů (Velký Choč, 
1608 m n. m.). Závěrečná etapa byl dvoudenní výšlap, který byl náročný nejen 
pro nejmenší, ale i pro nejstarší účastníky výpravy. Nakonec jsme všichni úspěšně 
zdolali druhou nejvyšší horu světa a šťastně jsme se vrátili domů. 
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Pohádkový les 
 
Každý rok na podzim se členové našeho oddílu stanou pohádkovými bytostmi 
a připraví pro děti zábavné odpoledne plné her a úkolů v místním lese. Letos tomu 
nebylo jinak. Ačkoli bylo pochmurné počasí, uvítali jsme na startu téměř 60 
odvážných dětí. Tématem Pohádkového lesa byly postavy z pohádek Walta 
Disneyho. Děti tak potkaly Kačera Donalda, strýčka Skrblíka, Sněhurku, Mickey 
Mouse, Popelku, Pocahontas a další.  

Jak již bylo uvedeno, součástí Pohádkového lesa byla i sbírka Postavme školu 
v Africe. Letošní novinkou bylo také malování na obličej, které u dětí sklidilo velký 
úspěch. Pohádkový les jsme letos uspořádali i na Hrubé Vodě, kdy nás 
provozovatel místního Sport parku požádal o pomoc při otevření bobové dráhy. 

 
Skautský country bál 
 
Country bál je již tradičně předzvěstí nastávající zimy a plesové sezóny. K tanci 
a poslechu hrála country skupina „Nepijou“, své taneční kreace předvedla skupina 
tanečníků Lucky While z Kojetína a náš oddíl si samozřejmě i letos připravil 
předtančení. Naše vystoupení se neslo v duchu rozzářené Paříže a sličných děvčat 
z Moulin Rouge. Účast na letošním Country bálu byla hojná, tato akce se 
mimořádně povedla. 
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Vánoční zpívání 
 
Na Vánoce by neměl být nikdo sám. Tímto heslem se řídila družina Lasiček. 
Děvčata nacvičila několik koled a zpívala je starým lidem, kteří jsou sami. Akce se  
uskutečnila v naší obci Doloplazy, kde jsme potěšily 16 starých srdcí. I když se 
tato akce konala letos poprvé, měla úspěch a snad bude i v dalších letech 
pokračovat. 
 
Skautská klubovna 
 
V letošním roce jsme provedli potřebnou výmalbu interiéru klubovny. Původní 
oranžovou barvu zdí jsme nově obnovili a navíc jsme zdi vyzdobili našim 
původním znakem oddílu a také znakem WOSM. 
 
Znak oddílu 
 
Od letošního roku náš oddíl zdobí nový znak. Jeho autorem je akademický malíř 
Ladislav Rusek – „Šaman“ a nalezneme na něm hned několik symbolů příhodných 
pro náš oddíl. Nejvýraznější je zde hlava kamzíka, která poukazuje na název první 
družiny našeho oddílu, dále skautská lilie, jako základní skautský symbol, tři 
hvězdy stejně jako tři skautské pilíře a v neposlední řadě jsou zde hory a dračí 
smyčka, která upomíná na zaměření oddílu. Původní kresba od Šamana byla 
trochu upravena a podle této předlohy jsme si nechali vyrobit nášivky na kroj. 

 

6. oddíl Velký Újezd 

Se začátkem školního roku došlo v našem oddíle ke změně. Rozdělili jsme 
společnou družinku děvčat a kluků na dvě samostatné. Dívčí měla osm členek -
 Sovičky. Chlapecká sedm členů - Sokolů. Nejmladší děti – Broučči měly deset 
členů. Později se stav ustálil na šesti dětech. Družinky se scházely jednou týdně 
v místní klubovně. Protože dětí bylo opravdu více, tak s vedením nejmenších dětí 
začala vypomáhat jedna z maminek. 

V našem oddíle si našly svoje místo akce, které se opakují a bez kterých si 
skautský rok již nedokážeme představit. Jsou to akce, které pořádá samotné 
středisko nebo akce, které jsme si sami vybrali. Betlémské světlo jsme roznášeli 
do rodin našich dětí 23. prosince. Toto světýlko jsme nechali i v místním kostele. 
Kam si pro něj mohli dojít ti, kteří jej chtěli mít ve svých domovech. Tříkrálovou 
sbírku, kterou pořádala česká Charita, pomáhalo uskutečnit devět dětí z našeho 
oddílu a dva dospělí. Sbírka byla pro nás jistě velkou zkušeností. Poznali jsme na 
vlastní kůži lidi velmi štědré, kteří mají sami velmi málo, a přesto se rozdělí. 
A naopak na nás zapůsobila lhostejnost a nedůvěra.  
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Den sesterství oslavila děvčata v měsíci únoru. Bylo to na jedné družinovce, která 
byla svým slavnostním programem odlišná od ostatních. Během programu, kdy se 
holky naučily nové rostlinky, něco ze zdravovědy. Pak měly malé občerstvení 
a hlavně  družinovka byla jen pro děvčata a o děvčatech. 

Poprvé jsme byli na víkendové výpravě. Autobusem jsme dojeli do Litovelského 
Pomoraví a pěšky došli na střediskovou chatu Hejtmanku. Během této výpravy 
nás čekalo trochu práce na chatě. Nezapomněli jsme se podívat po okolí a zahrát 
si bezva hry. Vařili jsme na kamnech, svítili svíčkami a byli jsme tak trochu 
odřezáni od civilizace. Noční tma by se tam dala krájet. Ale písničky při kytaře nás 
trochu rozveselili.  Po spravedlivém spánku a dobré snídani jsme se museli vrátit 
domů. 

Za zmínku také stojí naše další akce. Rozšíření záhonů před zdravotním 
střediskem, vynášení Morany a čištění studánek. Na ukončení školního roku jsme 
se vydali na pěší pouť ke svatému Antoníčkovi. V neděli 23. června se pod 

vedením Blanky vydalo šest dětí na 
oddílovou výpravu ke studánce sv. Antonína. 
Do Staměřic jsme se svezli autobusem. 
Nejstarší z dětí značily cestu ke studánce 
a při tom si mohli ověřit, jak se orientují 
v terénu s mapou v ruce. Ke studánce jsme 
došli v plném počtu a po odpočinku se vydali 
do Velkého Újezda. Na zahradě u Roubíků 
byl pro všechny nachystaný táborák. 

Odměnou za celoroční snahu nám byl tábor na Slezské Hartě. Tentokrát děti 
putovaly po stopách Williho Foga. Každý den se ocitly v jiné zemi a musely plnit 
úkoly. Třeba při přechodu přes Čínu si musely vyrobit hůlky na jídlo. Které pak 
použily při obědě. Nebo vyrábět masky na karneval do Rio de Janeiro. Cestování 
kolem země vyvrcholilo honbou za pokladem. Po týdenním pobytu v přírodě jsme 
se vraceli do svých domovů plni nových zážitků a jistě i zkušeností. 

 
16. oddíl Andromeda Velký Týnec 

Náš oddíl již dlouhodobě patří mezi největší oddíly ve středisku. Jeho základem 
jsou tři dívčí a dvě chlapecké družiny, které se na pravidelných schůzkách učí 
různým skautským dovednostem a hrají spoustu her. Všechny družiny se také 
scházejí na oddílových akcích. Pilířem těchto akcí jsou velké třídenní výpravy, 
které se během roku uskutečňují zpravidla tři. Mimoto pořádáme menší podniky, 
jako jsou oddílové výlety, roznášení betlémského světla a další. Největší a také 
nejnáročnější akcí je bezpochyby letní skautský tábor, který je pomyslnou tečkou 
za uplynulým skautským rokem.  
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Nová klubovna 

Na jaře roku 2013 se 
nám konečně podařilo 
dokončit rekonstrukci 
nové klubovny. Náš 
stále se rozrůstající 
oddíl již dlouho volal po 
klubovně, která by byla 
kapacitně dostačující. 
To, že se toto přání 
splnilo, nám potvrdilo 
hned první slavnostní 

uvedení do provozu, při kterém se do nových prostor přišlo podívat jak plno 
skautů, tak široká veřejnost. Při této příležitosti byli také oceněni dva naši největší 
sponzoři (pan Machovský, pan Zukal) Medailí skautské vděčnosti a Medailí díků byl 
obdarován Tomáš Šíp Bartek, který se na stavbě klubovny podílel nejvíce. 
Klubovnu tvoří velká společenská místnost, předsíňka, vybavená kuchyňka 
a sociální zařízení. Starou klubovnu jsme si ponechali a zřídili v ní malý sklad pro 
uchování všelijakého materiálu. 

Tábor na Slezské Hartě 

Po dvouleté přestávce jsme se vydali tábořit ke břehům vodní přehrady Slezská 
Harta, kam se s naším oddílem vracíme již podeváté. Táboru se zúčastnilo na 50 
skautů. Letos na děti čekaly hned dvě etapové hry, mladší se octli v džungli, kde 
se pod vedením Akely, Balúho, hada Ká a dalších vydali po stopách Knih džunglí, 
starší se vžili do rolí pirátů, kteří se na moři utkali v boji o slavný poklad kapitána 
Morgana. Náš tábor byl také plný společných her a aktivit. Za všechny uvedu 
bahenní zápasy nebo třeba mýdlovou skluzavku. Kromě spousty legrace nás na 
táboře čekaly i vážné věci, mezi které patří i skládání slibu. Spousta malých dětí 
obdržela slibový odznak a mnoho starších dětí vyměnilo svůj žlutý šátek za hnědý 
při skládání slibu skautského. Výstupem z tábora bývá pravidelně sestřih videí, 
který je dostupný na našich oddílových stránkách. 

Naše Vánoce 

Během vánočního času pořádáme hned tři skautské akce. První z nich je vánoční 
oddílovka, kdy se schází celý oddíl, aby společně oslavil společné skautské vánoce. 
Při plnění vánočních tradic, zpívání koled a předávání dárků se nás vždy sejde plná 
klubovna. Další dvě akce jsou určeny veřejnosti. V předvečer Štědrého dne se naší 
skauti scházejí, aby roznesli světlo až z dalekého Betléma do týneckých domovů. 
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Akce bývá spojena s dobrou 
náladou, úsměvy na tvářích 
a spoustou cukroví. Na druhý 
svátek vánoční každoročně 
pořádáme v nedalekém lese 
Chlum na místě zvané 
„U boudy“ setkání pod názvem 
Na Štěpána není pána. Všichni 
návštěvníci mají možnost ohřát 
se u ohně, pojíst cukroví nebo 
zahřát se čajem či slivovicí. 
Letošní ročník považujeme za 
největší.  

Další činnost oddílu  

Členové našeho oddílu se také ve velké míře účastní různých akcí v rámci okresu 
Olomouc. Nejvíce se zapojují naši roveři (tj. skauti nad 15 let). Zajímavá byla 
například akce LETADLO, jejíž cílem bylo pod záminkou hledání částí spadlého 
letounu vyčistit část řeky Bystřičky. Starší kluci se pravidelně zúčastňují 
skautského turnaje v hokejbale pod názvem HOKULO. Rádi se také zapojujeme do 
akce republikového charakteru Společně proti leukémii, přičemž hlavním 
koordinátorem za okres Olomouc je člen našeho oddílu. Skauti se stávají umývači 
oken na vybraných čerpacích stanicích a vybírají přitom příspěvky na podporů 
dárců kostní dřeně nezbytné pro léčbu leukémie. 

12. oddíl Velká Bystřice 
 
Obnova skautské činnosti ve Velké Bystřici  
 
Činnost ve Velké Bystřici nebyla obnovena ze dne na den. Domníváme se, že 
tendence na obnovu v nás rašila již nějakou dobu, jen nikdo neměl odvahu se do 
toho pustit. Všechno se to dalo do pohybu na jednom úžasném a netradičním 
místě na Smilově, na místě „našeho“ letního tábořiště. Myslím si, že neexistuje 
hezčí pohled na probouzející se krajinu, orosenou trávu a páry vypařující se 
z korun stromů, než právě na Smilově. A taková ta opravdu krásná letní rána 
bývají nejkrásnější právě na tomto místě. Toto naše týdenní táboření mělo jeden 
obrovský přínos. Bylo na něm společně rozhodnuto, že obnovíme skautskou 
činnost ve Velké Bystřici.  A jelikož každé velké rozhodnutí potřebuje trochu času, 
aby se vyvíjelo tím správným směrem, dali jsme si i my čas na rozmyšlenou. A od 
října roku 2013 jsme se doopravdy začali scházet. Jak se říká, každý přispěl svojí 
troškou do mlýna a společný sen se stal skutečností a naše činnost oficiálně 
započala k 1.1. 2014.  
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1. skautská schůzka  
V pondělí 18. listopadu 2013 v 16:00 začala 
první skautská schůzka. S obavami jsme čekali, 
jestli všechny děti dorazí a byli jsme příjemně 
překvapeni, když přišlo pět budoucích světlušek 
a jeden skaut-Mantinel. Na úvod jsme se 
představili, a protože celá tato družina se zná ze 
školy, odpadla počáteční nervozita z neznámých 
lidí. Jelikož se brzy stmívá, většina her byla 
vybrána tak, aby se dala hrát v klubovně, ale 
první hra byla venkovní. Zahráli jsme si 
Ohniváka, další hru s názvem Znáš mě? A jako 
poslední v našem hodinovém programu byla hra 
s názvem Teroristi a pyrotechnici. Celkově se 
schůzka vydařila, protože holky nechtěly jít ani 
domů. 
 

 
Mikulášská nadílka na Zámeckém  
 
V rámci Mikulášské nadílky na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici jsme se snažili 
širokému okolí připomenout, že ve Velké Bystřici se skautský oddíl opět probudil 
k životu. Nejen, že se někteří ze skautů na chvíli nastrojili do čertovských kostýmů 
a vžili se do svých rolí, ale také jsme vytvořili stánek, ve kterém byla připravena 
pro děti drobná hra a odměna a pro rodiče informace o naší činnosti. Hra se 
ukázala pro přípravu těžší, než se původně zdála. Přes počáteční ostych dětí, které 
na nás pouze koukaly z povzdálí, se hra nakonec ujala a velmi zalíbila. Děti měly 
za úkol lovit na pruty vyrobené rybičky, za které dostávaly sladkou odměnu. 
Ukázalo se, že děti jsou velmi zdatnými rybáři. Nejdůležitější ovšem bylo, že jsme 
se připomněli lidem a mnozí s námi s úsměvem zavzpomínali na svá léta strávená 
ve skautském oddíle. 
 
Vánoční besídka 
 
Rozhodli jsme se pro děti uspořádat Vánoční besídku, na které by se naše 
družiny seznámily nejen navzájem, ale i s ostatními dospělými členy, kteří pracují 
pro oddíl. Pozvání přijal i oddíl z Hluboček, který je naším sesterským oddílem 
a velmi nám pomohl v našich začátcích. Konkrétní dík patří bratru Mirkovi, který 
nás v našem snažení podporoval. Pro děti bylo připraveno pěkné přivítání, 
pohoštění s cukrovím a s dětským punčem, hra na seznámení a samozřejmě malé 
dárečky s překvapením. Naše světlušky a vlčata se poprvé setkali se skauty 
v krojích. Přes počáteční překvapení se jim kroje nakonec líbily. Akce byla opravdu 
skvělá a doufám, že příští rok se sejdeme v ještě větším počtu.  



19. středisko Velký Týnec     Výroční zpráva 2013 

- 20 - 

 

 

 
 

V letošním roce došlo ke změně správce chaty. Naše středisko vlastní chatu 
v CHKO Litovelské Pomoraví v katastru obce Mladeč. Dění na Hejtmance nebylo 
v roce 2013 tak výrazné jako v předchozích letech. Hlavní práce v interiéru chaty 
byly již dokončeny. Voda je již bez problémů čerpána do sudů na půdě a odtud 
rozváděna do koupelny. Kuchyně je vybavena kamny, kuchyňskou linkou a skříní 
na nádobí. Hlavní obývací místnost byla taktéž doplněna o nábytek. V této 
místnosti nám byla krásná zánovní kamna zcizena, a tak jsou tu jen stará původní. 
V plánu je nainstalovat nová kamna, elektrocentrálu s rozvodem elektřiny po 
chatě, instalace mříží na okna a běžná údržba objektu. 
 
V roce 2014 je třeba do finální verze dodělat WC a pokračovat v rekonstrukci 
a úpravě chaty. Hlavní práce budou nyní probíhat na venkovním dřevěném 
obložení chaty. 
 

 
 
Správce chaty 
Jan Voráč 

Tel.:     605 129 522 
e-mail: jansvatopluk.vorac@seznam.cz 

Středisková chata Hejtmanka 
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Finanční podpora od Olomouckého kraje a obcí v roce 2013: 
 
Olomoucký kraj 
24.000,- Kč 
Projekt Česko-Německo-Polské skautování. 
 
Obec Velký Týnec 
50.000,- Kč 
Rekonstrukce klubovny ve Velkém Týnci. Akce střediska a tábory oddílů Velký 
Týnec a Čechovice. 
 
Obec Doloplazy 
16.000,- Kč 
Provoz oddílu Doloplazy. 
 
Obec Tršice 
5.000,- Kč 
Tábor oddílu Vacanovice. 
 
Obec Hlubočky 
5.000,- Kč 
Provoz oddílu Hlubočky. 
 
Městys Velký Újezd 
5.000,- Kč 
Provoz oddílu Velký Újezd 
 
Junák – svaz skautů a skautek ČR je právnickou osobou ve smyslu zákona 
č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Je řízena ústředními orgány -
Náčelnictvem Junáka, Výkonnou radou Junáka, Rozhodčí a smírčí radou Junáka 
a Ústřední revizní komisí Junáka. Junák jako celek vede podvojné účetnictví. 
Organizační strukturu Junáka tvoří kromě Junáka jako celku také vyšší organizační 
jednotky, zpravidla na úrovni krajů či okresů, základní organizační jednotky, které 
sdružují jednotlivé členy organizace a zvláštní organizační jednotky. Všechny 
organizační jednotky Junáka – svazu skautů a skautek ČR, jednají svým jménem 
od svého vzniku a mají svoji právní subjektivitu závislou na právní subjektivitě 
svého zakladatele. 
 

Hospodaření 
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Následuje výkaz zisku a ztrát a rozvaha pro účetní jednotku sestavené 
k 31.12.2013 
 

Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2013 
 

NÁKLADY 

Položka Text              Částka 

A. Náklady  

A.I. Spotřebované nákupy celkem 373 212,- 

A.II. Služby celkem 381 921,- 

A.V. Ostatní náklady celkem     1 688,- 

    Náklady celkem 756 821,- 

 
VÝNOSY 

Položka Text             Částka 

B. Výnosy  

B.I. Tržby za vlastní výkony           132 634,- 

B.IV. Ostatní výnosy (účastnické poplatky, úroky)          435 758,- 

B.VI. Přijaté příspěvky celkem          108 168,- 

B.VI.26 Přijaté přísp. mezi organiz. složkami – dotace             84 242,- 

B.VI.27 Přijaté přísp. (dary)            20 000,- 

B.VII. Provozní dotace obcí          108 731,- 

 Výnosy celkem          785 291,- 

 
Rozvaha k 31.12.2013 
 
AKTIVA 

Položka Text            Částka 

A. Dlouhodobý majetek celkem              50 000,-         

B. Krátkodobý majetek celkem            218 307,- 

B.II  Pohledávky celkem              23 598,- 

B.III Krátkodobý fin. majetek celkem            194 709,-  

 AKTIVA CELKEM           268 307,- 

 
PASIVA 

Položka Text            Částka 

A. Vlastní zdroje celkem  265 125,- 

A.I.1 Vlastní jmění  236 657,- 

A.II  Výsledek hospodaření celkem    28 470,- 

B. Cizí zdroje celkem      3 182,- 

B.III Krátkodobé závazky celkem      2 192,- 

 PASIVA CELKEM   268 307,- 
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Za finanční i nefinanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
Olomoucký kraj 
Skautská nadace Jaroslava Foglara 
Obecní úřad Velký Týnec 
Obecní úřad Doloplazy 
Obecní úřad Tršice 
Obecní úřad Velký Újezd 
Obecní úřad Velká Bystřice 
Obecní úřad Hlubočky 
Obecní úřad Leskovec nad Moravicí 
MUDr. Marie Smetková 
RNDr. Hana Koppová 
Křížek Petr 
Mapy Machovský 
Agroservis Boháč 
Stavby Žádník  
PODLAHY-POKER Olomouc 
Stavex Top 
FGP Olomouc – Kyjevský Miroslav 
Toma Olomouc, a.s. 
Ing. Viktor Hořín 
Ing. Libor Tandler 
Spolagra Leskovec nad Moravicí 

 
Děkujeme všem státním institucím, obcím, společnostem i jednotlivým 
osobám a rodičům našich členů za jejich spolupráci, rady, pochopení či 
finanční pomoc, které nám pomáhají naplňovat poslání naší organizace. 
  

Sponzoři 
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www.19-stredisko.skauting.cz............................ 19. středisko Velký Týnec 
 
www.19-stredisko.skauting.cz/poutnici .......................... 2. oddíl Poutníci Čechovice 
www.doloplazy.cz/skaut ................................................ 3. oddíl Kamzíci Doloplazy 
www.andromeda.skauting.cz .............................. 16. oddíl Andromeda Velký Týnec 
 
www.19-stredisko.skauting.cz/hejtmanka .................. Středisková chata Hejtmanka 

 
 

 
8.2. ........................ Hanáckou Sibiří k pramenu Odry 
15.2.  ..................... Memoriál Vládi Tylšara – zrušeno (nedostatek sněhu) 
22.2.  ..................... Skautský ples – Velký Týnec 
 
26.4.  .....................  Výprava na Ivančenu 
30.4.  .....................  Skautské Čarodějnice a Běh Waopů 
 
březen až květen ..... Střediskový rádcovský kurz 
 
24 – 25.5.  .............. 20 let Obnovy Staré Vody 
 
červenec – srpen  .... Letní tábory 
 
27. – 28.9.  ............. Obnova Staré Vody 
15.11. .................... Setkání skautských sběratelů 
20.12.  ................... Rozvoz Betlémského světla 
 
 
 
Termíny akcí jsou předběžné. Aktuální přehled střediskových akcí naleznete na 
webových stránkách. 
 
  

Webové stránky 

Plánované akce 2014 
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