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Změna názvu naší organizace, a tedy všech základních jednotek Junáka, byla 
schválena již před rokem, na Valném sněmu v Litomyšli. Proč se však název 
Junáka mění? Nový občanský zákoník 89/2012 Sb., který vstoupil v platnost 
1.1.2014 mluví o sdružení osob, které sledují společný cíl a zájem jako o spolku. 
V názvu spolků musí být obsažena buďto slova spolek nebo zapsaný spolek, 
postačí však i zkratka z.s. Do nynějška totiž název zněl Junák - svaz 
skautů a skautek ČR. Po dlouhé diskuzi byl Valným sněmem zvolen nový název 
 

Junák – český skaut, z. s. 
 
Nový název lze také vyložit jako prostou odpověď na otázku, kterou často 
slýcháme, a kterou si možná někteří z vás někdy kladli.  Jaký je rozdíl mezi 
junákem a skautem? Skaut (z anglického scout) je mezinárodně používaný název 
pro členy skautských organizací. Junák je český ekvivalent, za nímž stojí 
zakladatel Antonín Benjamín Svojsík. A tím se vše vysvětluje. Junák je český 
skaut. 
Tento nový název, který vstupuje v platnost 1.4.2015 je také jakýmsi návratem 
ke kořenům, protože takto se naše organizace jmenovala již v roce 1914. Změna 
se dotkne také středisek jakožto organizačních jednotek Junáka. Ty jsou nyní 
z pohledu občanského zákoníku pobočnými spolky. Naše středisko využilo nutnosti 
měnit název a do svého názvu vložilo odkaz našeho bývalého člena, spisovatele, 
grafika a bratra Ladislava Ruska „Šamana“, který nás opustil v roce 2012. 
Středisko od nynějška nese název  
 

Junák – český skaut, 
středisko Ladislava Ruska, z. s. 

 
Název sice měníme, ale identifikační číslo právnické osoby (IČO) zůstává stejné. 
Jsme tedy stále stejná organizace z hlediska platných právních vztahů. Středisko 
je vedeno v rejstříku spolků u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou 
L 38717. Rejstřík je veřejně přístupný na http://or.justice.cz včetně tzv. sbírky 
listin, kde jsou k vidění např. stanovy a další významné dokumenty. 
Mimo název se mění i sídlo střediska a tedy doručovací adresa. 
 
Junák – český skaut, středisko Ladislava Ruska, z. s. 
Náves 22 
Čechovice 
783 72  Velký Týnec  

Měníme název 
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Skauting se širší veřejnosti často jeví jen 
jako volnočasová aktivita. Toto společenství 
však není jen kroužek, je to jedna z cest, po 
které se mladý člověk má možnost 
dobrovolně vydat. Je to cesta plná životních 
přátelství, nabytých zkušeností a příležitostí.  
 
 
Cesta je nejprve skrytá v partě kamarádů, 
dětských hrách a dobrodružných akcích, 
s odstupem času se však starším skautům 
odkrývá a skutečný význam této pouti lze 
pochopit až v dospívajícím věku. Po celou 
dobu je vedená „Nejvyšší pravdou a láskou“, 

jak stojí v našem slibu, tedy dobrem, spravedlností a poctivým životem. Není 
jednoduchá, zároveň však přináší společnosti vyrovnané, slušně vychované 
jedince s morálními zásadami, názorem a smyslem pro spravedlnost.  
 
 
Český skauting má pro tento cíl zavedenou systematickou výchovu opřenou 
o skautské metody, jakou je například metoda „učení se hrou“, či využívání 
symbolického rámce. I přes svou víru v tradice a zachování hodnot je Junák 
dynamický, spojuje „rytířské“ hodnoty s moderními prostředky. Skauting se snaží 
o svět beze zla a nenávisti, o svět, který když opouštíme, zanecháváme lepší. 
 
 

  

Úvod 
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Členskou základnu 19. střediska tvoří všechny skautské 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. Přímo pod 
hlavičkou střediska jsou registrováni 3 členové. 
 
V roce 2014 bylo v našem středisku registrováno celkem 253 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 
 
Jakub Hadaš 
Tomáš Kouřil 
Miroslav Heitel 
Miroslava Remešová 
Ing. Vít Langer 
JUDr. Jan Pečínka 
Jan Voráč 
Lukáš Zdařil 
Bc. Tomáš Bartek 
Bc. Vít Poledna 
Monika Majerová 
 
 

Revizní komise 
  
Bc. Martin Drozda Anna Novotná - předsedkyně 
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 
 
    

3. oddíl Kamzíci Doloplazy     
 

vůdce oddílu – Miroslava Remešová 
zástupce vůdce oddílu – Ing. Karel Tomeček 
  

 

6. oddíl Velký Újezd     
 

vůdce oddílu – Miroslav Heitel 
zástupce vůdce oddílu – Blanka Roubíková 

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

12. oddíl Velká Bystřice  

 
vůdce oddílu – Ing. Vít Langer 
zástupce vůdce oddílu – Ondřej Klobouček 
 
 

16. oddíl Andromeda Velký Týnec  
 

vůdce oddílu – Jakub Hadaš 
zástupce vůdce oddílu –  Bc. Tomáš Bartek 
 Mgr. Libor Pospíšil 

 

21. oddíl Vacanovice    
 

vůdce oddílu – Tomáš Kouřil      
zástupce vůdce oddílu – Štěpán Kouřil 

 
 
             členská základna 

Oddíly 
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Naše středisko se aktivně zapojuje do následujících dobročinných projektů. 
 

Adopce na dálku 

V Africe žije mnoho dětí, které nemají přístup ke vzdělání. Chudoba je hlavní 
příčinou toho, že mnoho dětí nechodí pravidelně do školy a nezíská ani základní 
vzdělání. Cílem projektu je zlepšit přístup ke vzdělání dětem a mladým lidem, 
jejichž rodiče nebo opatrovníci si nemohou dovolit hradit výdaje spojené se školní 
docházkou a umožnit jim rozvíjet jejich schopnosti.  
Oddíl Kamzíků několik let přispíval na studium ghanského chlapce Christiana, ten 
v loňském roce své základní studium ukončil a tím byla ukončena i smlouva 
o podpoře jeho vzdělání. Nově bude tímto oddílem podporována dívka jménem 
Ewelyn, původem také z Ghany. Finance na její studium získává oddíl především 
díky každoročnímu sběru železa. Zprostředkovatelem této aktivity je Humanitas 
Afrika. 
 

Tříkrálová sbírka 

Sbírku každoročně pořádá Charita ČR, mnohé z našich oddílů sestaví skupinky 
koledníků a ve svých obcích vybírají peněžité dary. 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. 
 

  

Dobročinné akce 
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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. V roce 2014 se v celé 
republice vybralo 270 739 Kč. 
 

 

 

Betlémské světlo 

Betlémské světlo se již stalo dlouholetou tradicí, 
která se rozšířila do desítek zemí po celém světě. 
Při rozvážení světla mají skauti příležitost ukázat 
svoji připravenost a všestrannost. 

Není jednoduché nést zodpovědnost za otevřený 
oheň ve vlakové soupravě. V každé vlakové 
stanici zápasit s nevyzpytatelným počasím, které 
nám ani na potřetí nedovolí odpálit světlo. To vše 
nás však neodradí od naplňování smyslu 
předávání vánočního světýlka. Odměnou nám je 
úsměv a spokojenost na tvářích lidí a dětí. Mohli 
jsme se tak stát malou součástí štěstí a radosti 
obyvatel naší domoviny. Symbolicky uctít předky 
již zaniklých obcí nebo znovuzrozených kapliček. 
I do těchto míst Betlémské svělo, díky naším 
skautům, putuje. 
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20. výročí Obnovy Staré Vody 

 
 

Rok 2014 byl 20. rokem od našeho prvního výjezdu na Starou Vodu s cílem 
pomáhat při obnově tohoto historického poutního místa ve vojenském prostoru 
Libavá. Letošní jarní termín naší aktivity vyšel na víkend od pátku 23.5. do neděle 
25.5. kdy se nás sešlo celkem 148. Bylo to i 14 skautů z Kanady, 13  harcerů 
z Polska  a naši skauti z Doloplaz, Velkého Újezdu, Čechovic, Olomouce, Libavé, 
Frýdku-Místku, Šternberka a dalších míst.  
Pracovali jsme na vyčištění hřbitova, sekla se tráva kolem kostela, rybníka 
a Královské studánky, opravovala se klášterní studna a další práce. Mimo jiné 
vyjelo 5 skautů ke zničené kapličce u Vojnovic, která se nyní obnovuje. V 
předvečer se všichni účastníci a další hosté sešli v kostele, kde byl připraven 
slavnostní koncert. Zahajovalo trio flétnistů - vnuků od Lubomíra Kantora "Čibiho" 
z Olomouce, pokračovali skauti z Čechovic, Dubu, ale také dudák Iaen z Kanady 
a Poláci na kytary. Vystoupil i bubeník Modoo Fall ze Senegalu. Po skončení 
koncertu  se vypravil z kostela tradiční světelný průvod se svíčkami ke Královské 
studánce, kde jsme se rozloučili  skautskou večerkou. Potom se ještě zpívalo 
dlouho u táboráku. V neděli dopoledne  se sloužila bohoslužba, kterou zajistili 
skauti z Doloplaz a sympatické bylo zapojení skautů z Kanady a Polska. 
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Při hlavní pouti na svatou Annu v červenci jsme vystavovali materiály z historie 
Staré Vody a obsluhovali jsme náš prodejní stánek. To byla záležitost skautů  
z Čechovic, kteří přijeli z tábora na Slezské Hartě,  ale byli tu s námi také harceři 
z polských Glubczyc v čele s Wieškem. Přijeli také němečtí rodáci ze Staré Vody - 
tři bratři Pauschovi- Karl, Rudolf a Fridolin.     
 
Podzimní termín Obnovy Staré Vody  byl o víkendu 26.- 28. září a sešlo se nás  
34. Mimo Starou Vodu jsme také pracovali na kapličce u Vojnovic, jejíž 
rekonstrukce byla před dokončením, hlavně zásluhou pana Jindřicha Machaly 
z Libavé. Pomáhali jsme mu ještě další tři dny od jara do léta mimo termíny  
obnovy ve Staré Vodě. Zapojili jsme se také při práci na úpravě symbolického 
pomníku - kříže na místě zničeného hřbitova v zaniklé obci Velká Střelná. Zasadili 
jsme zde 4 keře tují, přemístili   5 nalezených zničených náhrobních kamenů 
a dvakrát v létě posekali trávu. Dřevěný kříž pak na vybudovaný základ připevnil  
pan Jindřich Machala a jeho kamarád Jan  Hňátek.  
 

 
 
Za uvedených 20 let  naší aktivity při obnovení poutního místa ve Staré Vodě 
odpracovali  asi 15.500 hodin a pracovali s námi také skauti z Polska, Kanady, 
USA, Německa, Francie, Slovenska  a Holandska. Věk  účastníků pracovních 
víkendů  byl v rozsahu od 10 do 80 let. K příležitosti výročí této akce jsme vydali 
také pamětní turistickou známku a pohlednici s motivem Staré Vody. 
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Tábory 

Letní tábory jsou vyvrcholením celoroční činnosti oddílů. Junák tradičně zaujímá 
prvenství v pořadatelství letních dětských táborů. Skautské tábory jsou specifické 
tím, že se jich účastní většinou děti, které spolu pracují i během roku. Tráví tak 
léto se svými kamarády a vedoucími, které znají. Na chodu tábora se – přiměřeně 
svému věku – také podílejí. Pomáhají se stavbou, přípravou jídla nebo programu. 
 
Výhodou skautských táborů je, že je pořádají oddíly, které fungují během celého 
roku. Děti se navzájem znají a mají tu kamarády. Rodiče mají důvěru ve vedoucí, 
protože mají možnost s nimi delší dobu spolupracovat. Dospělí dobrovolníci pak 
mohou připravit dětem tábor podle jejich zálib – nachystat jim program, kde 
využijí v praxi vše, co se celý rok učí. 
 

 
 
Téměř všechny oddíly v letošním roce využili tábořiště u Slezské Harty v Leskovci 
nad Moravicí, které nám pro své nezpochybnitelné výhody ani nedovolí začít 
přemýšlet o hledání jiného stálého místa pro tábory našeho střediska. Jednotlivé 
oddíly však během let někdy zvolí pro svůj letní tábor jinou destinaci. 
Velkobystřičtí skauti tábořili ve Vysokých Žibřidovicích a část Doloplazských na 
základně Švýcarák na Novohradsku. 

 
Střediskové akce 
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Hanáckou Sibiří k pramenu Odry 
 

V tomto roce se u pramene 
Odry sešel doposud 
rekordní počet účastníků 
a to zhruba 400 osob. V 
porovnání s doposud 
nejlidnatějším ročníkem se 
návštěvnost zdvojnásobila. 
Bylo to zřejmě způsobeno 
příjemným jarním počasím, 
kdy teploty celý den neklesly 
pod nulu. Pro návštěvníky 
bylo připraveno drobné 
občerstvení v podobě 
svařáku, čaje či kabanosu 
a nechyběl ani oheň na 
zahřátí a opékání buřtů. 

S ohledem na nečekaný nárůst návštěvnosti nastaly problémy s nedostatkem 
občerstvení, tuto chybu se snad podaří v dalších letech odstranit. Stejně jako 
v předcházejícíh letech byla malým doprovodným programem u pramene výstava 
fotografií a článků o Staré Vodě. 

 
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 
 
O víkendu blízkém svátku svatého Jiří, patrona všech skautů a skautek, se 
vydáváme ke kamenné mohyle do Beskyd. Naším cílem je uctít památku padlých 
bratrů ve druhé světové válce, kteří bojovali za pravdu a svobodu a mnohdy 
položili i své životy za tuto myšlenku. Slavnostní ceremoniál a mše svatá tyto 
myšlenky ještě umocňují. Někteří z nás pokračovali až na Lysou Horu. Na zpáteční 
cestě jsme navštívili cvičnou štolu Staříč.  
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Mohyla je v současné době v havarijním stavu a celá se bude rekonstruovat. 
Tomuto projektu je věnován web www.ivancena.cz, na kterém se můžete dočíst 
veškeré informace o připravovaném projektu rekonstrukce. 
 
 
Na Štěpána není pána 
 
Tuto akci pro veřejnost snad ani představovat nemusíme, přesto, pokud jste se 
doposud nezúčastnili, s radostí Vás zveme na příští ročník, který se jako vždy 
bude konat na druhý svátek vánoční v týneckém lese Chlum na místě zvaném 
„U boudy“.  
Zde na Vás bude čekat zastavení, které připravuje oddíl Andromeda Velký Týnec. 
Máte možnost se setkat se starými známými, posedět a ohřát se u ohně, dát si čaj 
a prohlédnout si výstavu fotek a dalších materiálů týkající se činnosti týneckých 
skautů. Loňský ročník se vyvedl po všech stránkách, místo bílé přírody se na nás 
usmívaly sluneční paprsky, účast se vyšplhala k dvěma stovkám návštěvníků.  
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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 
  

Tato akce je tradiční podzimní aktivitou našeho střediska. Organizační příprava 
spočívá především na oddílech Čechovice a Velký Týnec. Termín byl tentokrát 15. 
listopadu a místo konání aula Právnické fakulty Univerzity Palackého Olomouc.   
Připravili jsme 2 nové pohlednice a nový aršík poštovních známek s přítiskem 
skautské lilie od Ladislava Ruska. Šamanovo dílo zde bylo předvedeno i na 
prodejní výstavě jeho grafiky, kterou obsluhovala jeho žena Libuše.  
 

Přivítali jsme také skautský 
prodejní stánek bývalé prodejny 
skautských potřeb z Brodku.  Přijeli 
4 harceři z polského Krakova 
a také skauti sběratelé ze 
Slovenska. Vydali jsme výroční 
skautský kovový odznak za pomoci 
skautů z Valašského Meziříčí 
a příležitostné razítko. Celkem se 
zúčastnilo 87 hostů a sběratelů 
například z Prahy, Brna, Havlíčkova 
Brodu a dalších míst. 
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2. oddíl Poutníci Čechovice 
 

Praktické cvičení první pomoci 

V rámci rozšiřování povědomí o zásadách první pomoci v pátek 21. března 
odpoledne proběhlo v Čechovicích v okolí klubovny praktické celooddílové školení 
pro děti. Na začátku se děti rozdělily do tří zhruba stejně zdatných skupinek. 
Každá skupinka si zvolila svůj originální název a měla i svého zkušeného 
vedoucího, jakožto rádce a průvodce celou akcí. Po stručném zopakování 
základních věcí týkajících se první pomoci, mohly všechny tři skupinky vyrazit do 
terénu. Čekalo je celkem pět stanovišť, přičemž na každém z nich se setkaly 
s jiným druhem zranění: pořezání se při krájení, podráždění oka, přisáté klíště, 
pokousání psem a vymknutí kotníku. Když dorazili na stanoviště, měli za úkol 
dotyčného co nejkvalitněji ošetřit. Simulátor potom zhodnotil správnost ošetření 
a vysvětlil dětem správný postup, když udělaly chybu. Podle svého uvážení pak 
skupinku odměnil body. Po ošetření všech zranění každou skupinkou se sečetly 
body a vítězem se stala skupinka „Horská služba“ pod vedením Honzy Pečínky. 
Všichni si však domů odnášejí pocit, že nyní budou vědět jak jednat, setkají-li se 
s podobnými zraněními. A to je, myslím, vítězství pro všechny. 
 
  

Akce našich oddílů 
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Oldskoutské Jambree v Miletíně 

O prvním červnovém víkendu se konalo již třetí Národní oldskautské jamboree 
v Miletíně. Sjeli se tu skauti tří národů, Češi, Slováci, Poláci. Náš oddíl 
reprezentovali dva účastníci.  Připravili jsme výstavu 20 let obnovy Staré Vody, 
skautské grafiky  Ladislava Ruska  Šamana a sbírku  skautských nášivek.  

Přestože jde o setkání oldskautů, mezi účastníky bylo možné spatřit skauty všech 
věkových kategorií. První den byl na programu pouze seznamovací táborák, oheň 
zapálil Pavel Pokorný – Slim a po uvítání náčelníkem Vladimírem Stránským - 
Sásou byla vyhlášena soutěž o novou originální skautskou píseň. Pak se nacvičoval 
pokřik jamboree, aby pěkně zněl na ranním nástupu.  

V sobotu ráno se počet 
účastníků ještě zvýšil. 
Dopolední program začal 
nástupem a vztyčením vlajky. 
Jamboree bylo oficiálně 
zahájeno a následoval 
průvod na Miletínské 
náměstí. Následně náčelník 
Sása spolu s tiskovým 
zpravodajem Nashvillem 
zavěsili turistickou známku se 
symbolem letošního setkání 
na krk Vlado Janečkovi - 
Bobrovi, náčelníku 

slovenských oldskautů a zástupci harcerů z Polska. Za zvuků hudby následovala 
volná zábava. Mnoho skupinek skautů se fotilo na památku pod sochou svatého 
Jiří s drakem. Odpoledne program pokračoval charitativním trhem a přednáškou 
br. Šolce – Kola na téma „Co se děje se světem“, další o současné situaci na 
Ivančeně a také o výcviku asistenčních psů s ukázkami a psem Lordem. Večerní 
táborák začal slavnostním zapálením ze čtyř světových stran. Slavnostní program 
byl pod vedením bratra Nashvilla. Následovalo udělování řádů bronzové a stříbrné 
syringy. 

Nedělní program byl už stručný. Opět slavnostní nástup na tábořišti s nyní už 
značně redukovaným počtem účastníků. Následovalo stažení vlajky a ocenění 
kuchaře za dobrou práci. Byly posvěceny vlajky Oldskautské lesní školy 
a Východočeského junáckého kraje. Tím byl program třetího jamboree oldskautů 
vyčerpán. 
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3. oddíl Kamzíci Doloplazy 
 
Pohádkový les 
 
Podzim a barvení listí, které dodává každému lesu příjemnou atmosféru, využívá 
náš oddíl k uspořádání Pohádkového lesa. Akce, která je určena především pro ty 
nejmenší a jejich rodiče, představuje zábavné odpoledne, kdy celý les ožije 
pohádkovými postavičkami a děti procházející předem určenou trasou plní na 
stanovištích úkoly. Tentokrát nebyly postavičky voleny dle vybraného tématu, na 
trase se objevili například: Motýl Emanuel s Makovou panenkou, Rákosníček, či 
Krtek a jeho kamarádi. Sladkou odměnu za odvahu a šikovnost na stanovištích 
obdrží děti až v cíli, kde se mohou posilnit opečeným špekáčkem. Letos úkoly 
úspěšně splnilo zhruba 90 dětí s rodiči a díky finanční podpoře obce Doloplazy 
jsme mohli pro všechny zajistit občerstvení zdarma. 
 

Skautský country bál 
 
Předzvěstí plesové sezóny v Doloplazích je vždy skautský country bal. Akce je 
určena nejen pro milovníky country hudby, ale pro všechny, kdo se chtějí bavit. 
K tanci hrála celý večer country skupina „Šediváci“, své taneční kreace předvedla 
skupina tanečníků Lucky While z Kojetína a zlatým hřebem večera bylo bezesporu 
naše vlastní předtančení. Vystoupení inspiroval úspěšný muzikál Miloše Formana 
Hair. V průběhu večera byla pro zájemce přichystána hra O kamzičí bobky 
a nechyběla ani poměrně bohatá tombola. Účast na letošním Country bálu 
překročila počet 120 platících osob, tato akce se mimořádně povedla. 
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6. oddíl Velký Újezd 

V letošním roce stojí za zmínku dvě velké akce z činnosti našeho oddílu. Obě byly 
pro nás premiérou. 

V měsíci květnu se naše světlušky vypravily na závod světlušek a vlčat. Počasí 
nám ten den příliš nepřálo, přesto vládla po celou dobu dobrá nálada. Děvčata 
měla možnost si vyzkoušet skautské dovednosti. V některých disciplínách se nám 
dařilo méně, v některých více. Ale i když jsme se neumístili na nejlepším místě, 
byla to pro nás jedna velká zkušenost. Světlušky poznaly ostatní děvčata ve 
stejném věku. Které také chodí na družinky, na výpravy, učí se vázat uzly a konat 
dobré skutky. Poznaly jiné prostředí a ostatní dospělé činovníky. O celém závodě 
jsme si později povykládali na družinovce a děvčatům jsme poblahopřáli k odvaze 
a statečnosti. 

Betlémské světlo se v našem oddíle letos roznášelo trochu netradičně. Asi týden 
před vánočními svátky se ve Velkém Újezdě konaly trhy. Na těchto trzích jsme 
měli stánek s lucernou a světýlkem. Lidem jsme světýlko odpalovali do jejich 
lucerniček nebo nachystaných svíček. Tomu všemu předcházela mnohem větší 
akce. V sobotu 13. prosince se dva skauti a tři skautky s jednou vedoucí, vydali 
spolu se skauty z Brna do vánoční Vídně. Tam se každý rok koná slavností 
ceremoniál předávání světla z Betléma. Ekumenická bohoslužba se uskutečnila 
v největším vídeňském kostele. Při této bohoslužbě bylo předáno světlo skautům 
z Brna. Ti jej následující sobotu rozváželi do všech koutů naší republiky.  

Skauti z našeho oddílu měli za úkol 
rozvést světlo na trati Olomouc-
Opava východ. Plni očekávání jsme 
v sobotu 21.12. čekali na svůj spoj. 
Světýlko nám plápolalo v připravené 
petrolejce a ještě ve dvou 
náhradních sklenicích. Ve vlaku jsme 
byli velmi mile překvapeni příjemnou 
paní průvodčí. Potom se vlak rozjel 
a nám nastal ten zodpovědný úkol. 
V každé vlakové stanici odpálit 
světýlko čekajícím lidem. Někdy jsme 
na to neměli ani pět minut. Někdy 
nám plamen pořád zhasínal. Ale 

nakonec se nám ho podařilo úspěšně předat na všech zastávkách naší trasy. 
V Krnově nás čekali skauti z Polska. Naše putování s Betlémským světlem nakonec 
dopadlo dobře. A zpátečním rychlíkem jsme se vraceli plni nových zážitků 
a zkušeností. 
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12. oddíl Velká Bystřice 

Skautský oddíl Velká Bystřice společně s oddílem z Hluboček uspořádal 
o prázdninách 9. – 16. 8. 2014 stanový tábor na louce u Vysokých Žibřidovic, 
kousek za Hanušovicemi.  

Tábora se účastnilo 
čtrnáct dětí, které byly 
ubytovány v podsadových 
stanech, kterým vznešeně 
přezdívaly „chatky“. 
K dispozici měli jídelnu, 
velké teepee, ve kterém 
mohl být rozdělán oheň, 
toalety, sprchu 
i umývárku. Tématem 
letošního tábora byla 
kouzla a čáry. Kouzelný 
mluvící klobouk rozdělil 
děti do dvou kolejí, ve 

kterých celý týden spolupracovali a soutěžili. Nejvíce se našim skautům líbili ztráty 
a nálezy, stezka odvahy, táborák a zpívání či získání originální přezdívky 
a slavnostní křest, který je s přezdívkami neodmyslitelně spjat.  A i když ukápla 
slzička ze strachu, co za přezdívku asi tak dostanu, nakonec si všichni své 
přezdívky pochvalovali a proto nemohu nezmínit naše čerstvě pokřtěné bratry 
a sestry Bivoje, Škvořici, Bulíka, Kowalskiho, Jakosiho a Pelichana. 

Vánoční besídka 

Naší již tradiční a velmi oblíbenou akcí se stává vánoční besídka. Tentokrát jsme 
se sešli v opravdu hojném počtu v kulturním domě ve Velké Bystřici, setkalo se 
nás okolo 40. S čímž jsme nepočítali a byli jsme proto mile překvapeni. Besídku 
jsme připravili jak pro naše skauty, tak pro jejich rodiče. Každý donesl na 
ochutnávku domácí cukroví, takže jsme si všichni dopřávali.  Naši besídku navštívil 
s předstihem Ježíšek a zanechal každému drobný dárek pod mini stromečkem. 

Pro děti i rodiče byl připraven program, který si všichni užili. Vidět hrát rodiče 
s dětmi byl neopakovatelný zážitek a doufáme, že za rok se nám povede setkat se 
v minimálně stejném a nejlépe ještě vyšším počtu. 
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16. oddíl Andromeda Velký Týnec 

Náš skautský oddíl patřil i v roce 2014 s počtem 75 registrovaných členů k těm 
početnějším v celém středisku. Jeho základem jsou 2 chlapecké družiny – mladší 
Lišáci a starší Panteři a 3 dívčí družiny – nově vzniklá družina nejmladších dívek 
Výři, dále Blešky a Sojky. V letošním roce došlo také ke změně ve vedení oddílu, 
kdy bratr Libor Pospíšil předal svou vůdcovskou hůl mladšímu nástupci Jakubu 
„Jelenovi“ Hadašovi. Za dobu Liborova vůdcování se náš oddíl posunul o velký kus 
dopředu, za což mu tímto děkujeme! 

Klubovna 

Naše nová klubovna letos slaví první rok svého provozu a během této doby si ji 
jen pochvalujeme. Konečně máme dostatečně velkou klubovnu, která zvládne 
i akce oddílového charakteru, navíc máme v areálu před klubovnou dostatečný 
a především bezpečný prostor na vyřádění se venku.  O letních prázdninách ještě 
pokračovaly drobné úpravy, klubovnu jsme barevně vymalovali, nákladnou 
záležitostí byla instalace nových vstupních dveří. Přesunuli jsme také část 
materiálu do naší bývalé klubovny, kde jsme si vyrobili veliké regály na uskladnění 
majetku, který by v nové klubovně zbytečně překážel. 

Tábor 

Letní tábor má pro každého skauta své osobité 
kouzlo, a je úplně jedno, jestli vám je 8 nebo 26 let. 
Na tomto magickém místě všichni fungujeme jako 
jeden (v našem případě hodně velký) tým, který se 
na nějakou dobu distancuje od každodenních starostí 
a ponoří se pouze do krás naší přírody. My jsme letos 
tento čas prožili na staré známé Slezské Hartě, která 
se pro nás proměnila hned v několika ohledech. 
Etapová hra pro starší s názvem Hra o trůny se nesla 
v duchu boje čtyř významných rodů o jeden jediný 
železný trůn v Západozemí. Klany čekala těžká 
zkouška jejich síly, vytrvalosti, chytrosti, ale také 
kreativity a zručnosti. Mladší účastníci se zase pustili 
do hledání bájné Atlantidy, avšak než ji našli, potkali 
se hned s několika zajímavými bytostmi a úkoly. Na 
tomto táboře jsme mimo tradiční aktivity zažili také 

něco naprosto nového, a to promítání Lego příběhu přímo pod korunami stromů – 
možná i proto se letošní tábor nazývá táborem, kde bylo všechno boží! 
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21. Oddíl Vacanovice 
 
V současné době má oddíl Vacanovice 16 registrovaných členů z Vacanovic 
a okolních obcí. V oddíle je družina skautů a družina vlčat a světlušek. Skauti 
z našeho oddílu dále vypomáhají při akcích organizovaných Obecním úřadem v 
Tršicích. Udržuje tradice, například organizujeme jedličku děvčat a velikonoční 
klapaní chlapců v obci Vacanovice. Vyvrcholením celoročních schůzek byl tábor v 
červenci na Slezské Hartě. 
 

 
 

 
Naše středisko vlastní chatu v CHKO Litovelské Pomoraví v katastru obce Mladeč. 
Chatu je možné využívat celoročně, ale nejkrásnější je jarní období, kdy jsou 
kolem koberce jarních kytek typických pro lužní lesy. 
Letos se nám podařilo pár významnějších investic do vybavení chaty. Pořídili jsme 
nová kamna do společenské místnosti a zabezpečili je proti odcizení. Udělali se 
rozvody elektřiny po chatě a nyní se dá svítit, popřípadě používat i méně náročné 
spotřebiče na 230 V. Místnůstka vedle toalety byla zamřížována, opatřena 
odhlučněním a odvětráním a byla zde umístěna elektrocentrála. Dále byly 
z kuchyně odstraněny kamna na dřevo a nahrazeny plynovým sporákem. Nyní 
mají ubytovaní k dispozici čtyři plně funkční plynové hořáky. V dalších letech se 
chceme zaměřit zvláště na údržbu chaty a rádi bychom se pustili do větší opravy 
střechy objektu. 
 

 
 
Správce chaty  
Jan Voráč 
Tel.: 605129522 
e-mail: jansvatopluk.vorac@seznam.cz 

 
 

Chata Hejtmanka 

mailto:jansvatopluk.voarac@seznam.cz
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Finanční podpora od kraje a obcí v roce 2014: 
 
Olomoucký kraj 
30.000,- Kč 
Projekt mezinárodní spolupráce s polskými a německými skauty. 
 
Obec Velký Týnec 
65.000,- Kč 
Provoz a akce střediska, provoz a tábory oddílů Velký Týnec a Čechovice. 
 
Obec Doloplazy 
17.000,- Kč 
Provoz oddílu Kamzíci Doloplazy. 
 
Město Velká Bystřice 
15.000,- Kč 
Provoz oddílu Velká Bystřice. 
 
Obec Hlubočky 
5.000,- Kč 
Činnost skautů a skautek z Hluboček. 
 
Městys Velký Újezd 
19.188,- Kč 
Provoz oddílu Velký Újezd 
 
 
 

Hospodaření 

Webové stránky 
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Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2014 
 
NÁKLADY 

Položka Text              Částka 

A. Náklady  

A.I. Spotřebované nákupy celkem 476 673 

A.II. Služby celkem 356 665 

A.IV Daně a poplatky 1 525 

A.V.22 Dary  5 000 

A.V.24 Ostatní náklady celkem 988 

    Náklady celkem 840 851 

 
VÝNOSY 

Položka Text             Částka 

B. Výnosy  

B.I. Tržby za vlastní výkony  127 378 

B.IV. Ostatní výnosy (účastnické poplatky, úroky) 443 648 

B.VI.26 Přijaté přísp. mezi organiz. složkami – dotace 120 471 

B.VI.27 Přijaté přísp. (dary) 23 188 

B.VI.28 Přijaté členské příspěvky 11 189 

B.VII. Provozní dotace obcí 132 000 

 Výnosy celkem 857 874 

 
Rozvaha k 31.12.2014 
AKTIVA 

Položka Text            Částka 

A. Dlouhodobý majetek celkem 50 000 

B.II  Pohledávky celkem 25 840 

B.III Krátkodobý fin. majetek celkem 207 172 

 AKTIVA CELKEM 283 012 

 
PASIVA 

Položka Text            Částka 

A.I.1 Vlastní jmění 265 125 

A.II  Výsledek hospodaření celkem 17 023 

B.III Krátkodobé závazky celkem 864 

 PASIVA CELKEM 283 012 
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Za finanční i nefinanční podporu děkujeme následujícím organizacím a subjektům: 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Olomoucký kraj 

Obecní úřad Velký Týnec 

Obecní úřad Doloplazy 

Obecní úřad Tršice 

Obecní úřad Velký Újezd 

Městský úřad Velká Bystřice 

Obecní úřad Hlubočky 

Obecní úřad Leskovec nad Moravicí 
 
MUDr. Daniel Šaňák, Ing. Jaromír Heryán, Mapy Machovský, 
Stavex Top, FGP Olomouc – Kyjevský Miroslav, SDH Svésedlice, 
Toma Olomouc, a.s., Ing. Viktor Hořín, 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. 
 
 
 
 
 

11.4. ............... Ukliďme Česko (Čechovice, Doloplazy) 
25.4. ............... Ivančena 
30.4.  .............. Skautské Čarodějnice a Běh Waopů 
23 – 24.5.  ....... Obnovy Staré Vody 
25.7. ............... Anenská pouť Stará Voda 
červenec – srpen ……Letní tábory 
28.7. – 8.8…………….Jamboree Japonsko, mezinárodní setkání skautů 
26. – 27.9.  ...... Obnova Staré Vody 
10.10. ............. Pohádkový les 
7.11. ............... Setkání skautských sběratelů 
21.11. ............. Country bál Doloplazy 
19.12.  ............ Rozvoz Betlémského světla 
 
 
Termíny akcí jsou předběžné. Aktuální přehled střediskových akcí naleznete na 
webových stránkách 

Sponzoři 

Plánované akce 2015 
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