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Úvod
Junák – český skaut podporuje rozvoj osobnosti
mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností,
tak aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti
k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a skutečnosti,
která nás přesahuje, i celému lidskému společenství
v souladu s principy a metodami, jak je stanovili
zakladatel skautského hnutí lord R. Baden-Powell
a zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík. Skautské
hnutí existuje v 216 zemích a teritoriích a má více
než stoletou historii. Světový skauting vznikl v roce
1907, v českých zemích se první skautský tábor konal v roce 1912.
Již tři roky po vzniku prvních chlapeckých skautských oddílů u nás se
skautování dočkaly i dívky. Na první tábor se vydaly už v roce 1915.
Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně
lepší. Záleží na každém jednotlivém člověku, co pro to udělá. Cílem
skautingu je zlepšovat svět skrze lidi, jež vychovává a kterým pomáhá
vstoupit na cestu zájmu o své okolí.
Skauting již přes sto let používá unikátní způsob výchovy. Je prověřen
desítkami skautských generací, a přesto stále aktuální a platný
i v dnešní společnosti. Využívá přirozenou dětskou touhu být součástí
party, společenství, mít poslání. Děti si pod vedením dospělých hrají
v malých skupinách a prostřednictvím hry se neformálně rozvíjejí.
Pro děti zábava, pro dospělé výchovný prostředek.

Skauti a skautky v ČR = 53 028
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Členská základna
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 2015 bylo v našem středisku registrováno celkem 282 členů.
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nad 26 let

Vedení střediska
Vedoucí střediska:

Ing. Karel Tomeček
telefon: 736 632 036, email: tomecek.k@gmail.com

Zástupce vedoucího střediska:

Ing. Jiří Dvořák
telefon: 731 065 839, email: dvorakjiri@centrum.cz

Hospodář střediska:

Šárka Majerová
telefon: 737 548 304, email: tetasarka@seznam.cz

Daší 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

Anna Novotná předsedkyně
telefon: 775 045 112, email: anna.nowotna@seznam.cz
Bc. Martin Drozda
telefon: 734 492 173, email: vranik.vranik@seznam.cz
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Oddíly
2. oddíl Poutníci Čechovice

Vedoucí oddílu: Ing. Jiří Dvořák
Zástupce vedoucího oddílu: JUDr. Jan Pečínka
Počet členů: 50

3. oddíl Kamzíci Doloplazy

Vedoucí oddílu: Miroslava Remešová
Zástupce vedoucího oddílu: Ing. Karel Tomeček
Počet členů: 67

6. oddíl Velký Újezd

Vedoucí oddílu: Miroslav Heitel
Zástupce vedoucího oddílu: Ing. arch. Blanka Roubíková
Počet členů: 31

12. oddíl Velká Bystřice

Vedoucí oddílu: Ing. Vít Langer
Zástupce vedoucího oddílu: Ondřej Klobouček
Počet členů: 35
Pod hlavičkou oddílu Velká Bystřice působí i skauti z oddílu Hlubočky.

16. oddíl Andromeda Velký Týnec

Vedoucí oddílu: Jakub Hadaš
Zástupce vedoucího oddílu: Bc. Tomáš Bartek, Mgr. Libor Pospíšil
Počet členů: 77

21. oddíl Vacanovice

Vedoucí oddílu: Tomáš Kouřil
Zástupce vedoucího oddílu: Petr Spáčilík
Počet členů: 19
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Dobročinné akce
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

Pravidelně se zapojujeme do
Tříkrálové sbírky pořádané
organizací
Charita
Česká
republika. Výtěžek Tříkrálové
sbírky je určen především
na
pomoc
nemocným,
handicapovaným,
seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším
jinak
sociálně
potřebným
skupinám lidí.
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Dobročinné akce
Ukliďme Česko 2015

Na jaře se konal třetí ročník
celorepublikové úklidové akce
Ukliďme Česko, který pořádá
ekologický spolek Ekosmák.
Oddíly z Čechovic a Doloplaz
se do projektu přihlásily
s cílem zaměřit se na likvidaci
nepořádku v našem okolí. Prošli jsme ulice obou obcí, příkopy cest
a pár míst s nahromaděným odpadem. Podařilo se nasbírat několik
pytlů odpadu. Celkem se v roce 2015 uskutečnilo po celé ČR 1473
úklidových akcí. Plošný úklid okolí je však během na dlouhou trať,
a tak se do projektu zapojíme určitě i v dalších letech.

Czech Team – Srbsko + sbírka

Kromě tradiční účasti našeho roverstva na republikové akci
Společně proti Leukémii jsme uspořádali materiální sbírku, kde jsme
vyzvali veřejnost k přispění oblečení a dalšího vybavení na pomoc
uprchlíkům z blízkého východu. Akci jsme hodnotili jako úspěšnou,
nasbírali jsme na 25 pytlů nejrůznějšího potřebného vybavení, které
přes Český červený kříž odputovalo na potřebná místa v zahraničí.
Na „uprchlickou krizi“ jsme zareagovali také účastí na Srbsko
–
chorvatském
hraničním
přechodu Bapska–Berkasovo,
kde se dva naši roveři zapojili
do koordinované humanitární
pomoci.
Několikadenní
působení v této oblasti přineslo
zkušenosti
se
zahraniční
humanitární činností, fyzické
i psychické vyčerpání, a mimo
pomoc samotnou také možnost
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Dobročinné akce
konkrétně nahlédnout do celkově rozporuplné situace uprchlíků.
Výjezd do Srbska nám neodpověděl na otázky ani neutvořil názor,
naopak tyto otázky a témata otevřel.

Společně proti leukémii

Společně proti leukémii je
humanitární projekt pořádaný
Junákem – českým skautem 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.

Betlémské světlo

V sobotu 19. prosince, v čase předvánočního shonu, dostalo se
naší družině Slajmíků skvělé příležitosti, jak rozšířit vánoční kouzlo
v poněkud větším okruhu, než je naše obec. Betlémské světlo
jsme převzali ráno od skautů
z Brna a po kratší pauze jsme
s ním vyrazili přes Bruntálsko
a Krnovsko do Opavy. Počasí
bylo spíše podzimní, takže
jsme se nemuseli ani schovávat
do bund, a vlastní odpalování
světla tak mnohde připomínalo
bleskový sraz skautů z celého
okolí. S blížícím se cílem
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Dobročinné akce
přibývalo i zájemců o světlo. Pokud jsme první tři stanice projeli, aniž
bychom teoreticky nemuseli ani vystupovat, od Valšova až do Opavy
už všude čekaly tak říkajíc davy. V Krnově se navíc objevili i naši
známí harcerzy z polských Głubczyc.
Světlo jsme rozdávali i lidem ve vlaku, měli jsme s sebou krom povinné
výbavy i spousty jogurtových kelímků a čajové svíčky, které jsme pro
tento účel využili (běžný cestující si s sebou do vlaku svíčku sotva
vezme).
Děkujeme taky drahám a milé paní průvodčí, která v rozumné míře
usměrňovala celou akci časově a přimhuřovala oči nad občasnými
zmatky kolem nasedání.

Naše alej

Na jaře tohoto roku jsme podali žádost u Nadace partnerství na
program „Podzimní výsadba stromů“. Náš projekt si kladl za cíl
získat ﬁnance na obnovu třešňové aleje, která vede podél obecní
cesty z Doloplaz směrem na Daskabát. Žádost byla schválena,
nadace nám přispěla částkou téměř 30 000 Kč a obec Doloplazy,
která byla projektu od počátku nakloněna, přispěla dalších 5 000 Kč.
Díky tomu mohlo být na podzim nakoupeno a vysazeno 80 kusů
vysokokmenných jabloní. Všechny peníze byly proinvestovány za
výsadbový materiál a vlastní výsadbu jsme provedli zcela zdarma.
Výsadby se účastnilo také několik zájemců z obce, kteří nejsou členy
oddílu. Jabloně jsme vybrali do aleje proto, že po mnoha letech kdy
zde rostou třešně, je zde půda pro tento ovocný druh vyčerpána,
důležité pro nás bylo zachovat ovocnou alej, ne přímo třešňovou.
Naším hlavním cílem však bylo od počátku vytvořit „Naši alej“, tedy
alej všech, kteří se nebáli přidat ruku k dílu.
I když se nejedná ve skautských kruzích o zcela běžný počin,
věříme, že v našem případě to bude pro oddíl především přínosem
a ne zbytečnou přítěží. V následujících pěti letech budeme s dětmi
z oddílu provádět výchovné řezy stromů a celkově zajišťovat nutné
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Dobročinné akce
ošetření tak, aby se podařilo stromy správně zapěstovat. Děti tak
chceme naučit lásce k tomuto místu, měli by tak zjistit jak moc jsou
aleje a stromořadí v naší zemědělské krajině potřeba a hlavně měli by
získat hrdost na to, že tato alej je i jejich dílem.
Tento projekt byl vytvořen za ﬁnanční podpory Nadace Partnerství
a společnosti Autolab:

Obnova Staré Vody

Při jarním termínu Obnovy Staré Vody se pracovalo na tradičních
úkolech, především vysečení trávy kolem kostela, Královské
studánky, rybníka a před bývalým klášterem. Skauti z Dubu nad
Moravou pomáhali panu Jindřichu Machalovi s pracemi okolo
kapličky v bývalých Vojnovicích. Děvčata vyčistila hroby na hřbitově
a vyhrabaly loňské listí, upravila také okolí kolem pomníku padlých
v I. světové válce.
Při turisticko-cyklistické akci Bílý kámen 1. května jsme vystavovali
materiály z historie tohoto poutního místa a pomáhali pořadatelům.
Rovněž při červencové pouti
25.–26.
července
jsme
vystavovali naše materiály
a obsluhovali náš prodejní
stánek
s
pohlednicemi
a knihami.
Podzimní pracovní víkend byl
zaměřený na úpravu terénu
kolem zničeného Richtrova
kříže za mostem, který se
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Dobročinné akce
chystáme obnovit. Posbírali jsme odpadky v areálu, pozalévali
všechny nově vysázené lípy a opakovaně se vysekla tráva kolem
objektů. Pracovní úsilí jsme věnovali také opravě příjezdové cesty,
která je stále pod náporem lesní techniky a především působením
vody se opakovaně objevují výmoly. Nejvíce účastníků bylo z oddílu
Doloplazy a Dub nad Moravou.
K 1. lednu 2016 došlo k vyjmutí katastru Staré Vody z vojenského
prostoru. Naše další pracovní zapojení budeme projednávat s nově
zvoleným vedením obce Město Libavá.
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Střediskové akce
Letní tábory

Vrcholem skautské činnosti
je bezesporu letní tábor. Cíle
tábora zajisté spočívají v rozvoji
fyzické zdatnosti, skautských
dovedností a v posílení vztahu
k přírodě. Na táboře je důležitá
samostatnost, ale i vzájemné
spolupráce. Starší a zkušenější
pomáhají nováčkům zvyknout si na táborový život. Tábor je plný
her, dobrodružství i silných okamžiků posilující duchovní stránku
osobnosti.
Oddíly z Vacanovic, Čechovic, Velkého Újezdu a Doloplaz tábořili na
našem oblíbeném tábořišti na Slezské Hartě. V horkém letním počasí
byly maximálně využívány vodní aktivity a k ostatním hrám vždy
přišel vhod stín lesa. Okolí Slezské Harty nabízí několik zajímavých
míst, která jsou vhodnými cíly jednodenních i vícedenních výletů.
Týnecký oddíl tábořil v Horní Loděnici a velkobystřičtí využili tábořiště
Hoštejn-Březná.

Hanáckou sibiří k pramenu Odry

Letošní ročník zimního pochodu k pramenu Odry doprovázelo krásné
počasí. Teploty byly lehce
pod nulou a celý den krásně
svítilo slunce. Snad i díky tomu
dorazilo do cíle v Oderských
vrších na 400 účastníku a asi
15 psů. V cíli bylo pro zájemce
připraveno
občerstvení
v podobě čaje, svařáku, ale
také kabanosu k opečení na
ohni. Jak jsme si všimli, mnozí
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Střediskové akce
lidé na tuto akci míří opakovaně, každý rok se však objeví i nové
tváře. Počet účastníků nás mile překvapil, ale zároveň zaskočil, což
se projevilo například chybějícím svařákem. Vše se ale podařilo, díky
rychlé reakci našeho zásobovače poměrně v krátkém čase vyřešit.
Stále máme co zlepšovat. Dekujeme všem, kteří se na tento pochod
vydali a budeme se těšit na vaši účast i v dalších letech.

Celosvětové setkání skautů – Jamboree, Japonsko

Jednou za čtyři roky se na jedno místo sjedou tisíce skautů
z více než 150 zemí. Tomuto setkání se říká Jamboree a letos se
uskutečnilo v Japonsku, v prefektuře Yamaguchi. Z České republiky
se zúčastnilo 300 skautů a konkrétně z našeho střediska Ladislava
Ruska jich bylo 12. Pět bylo členů mezinárodního servis teamu,
který připravoval programy pro účastníky a zajišťoval celý chod
akce, sedm bylo mladších účastníků, kteří připravený program
absolvovali.
Na světovém jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale
také se hravou formou vzdělávají ve věcech globálních problémů
(odpad, diskriminace, lidská práva) a zároveň prezentují svou zemi.
Skauti také ukazují celému světu naplnění základních myšlenek
skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka
nebo vyznání. Česká výprava se také prezentovala celosvětovým
unikátem
–
pořadovým
stanem. Stali se tak středem
pozornosti a český vynález
každodenně
představovali
bratrům a sestrám z cizích
zemí. Celé Jamboree bylo
náročné
zejména
kvůli
velmi
vysokým
teplotám,
nejoblíbenějším
programem
tedy byly vodní aktivity. Ne
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Střediskové akce
všechny programy se odehrávaly v areálu campu. Nejvýznamnějším
výjezdním programem byla účast na pietním Mírovém ceremoniálu
k uctění obětí následků svržení atomové bomby na Hirošimu, od
kterého uplynulo 70 let.
Účastníci Jamboree odjížděli plni dojmů z praktických workshopů,
navazování přátelství a poznávání jiných kultur.

Skautský ples

Skautský ples proběhl v únoru ve společenském domě ve Velkém
Týnci. Pro návštěvníky bylo připraveno několik předtančení, skromná
soutěž a bohatá tombola. K tanci hrála skupina TRIGON. Atmosféra
byla opravdu příjemná a jsme velice rádi, že se náš ples těší stálé
oblibě.

Skautské čarodějnice a běh Waopů

V podvečer 30. dubna bylo
opět živo na kopci Hradisko
u Velkého Týnce. Proběhl zde
závod Skautských čarodějnic
a běh Waopů. Jde o závody,
kdy děvčata a chlapci absolvují
různé úkoly na trati dlouhé
1–2 km. Úkoly jsou zaměřené
na vázání uzlů, třídění odpadu,
poznávání stromů a keřů nebo
orientaci v mapě. Po vyhlášení výsledků následuje volba MISS –
nejkrásnější čarodějnice a rej kolem slavnostního ohně.

Setkání skautských sběratelů

V prostorách Olomoucké Právnické fakulty UP pořádáme každoročně
mezinárodní setkání skautských sběratelů. Uplynulý ročník byl již
jednadvacátý v pořadí. Skauti se na této akci scházejí za účelem nákupu
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Střediskové akce
a výměny skautských sběratelských předmětů, kterými jsou například
nášivky, šátky, razítka, pohlednice, časopisy, odznaky nebo známky.
Specialitou tohoto ročníku byla cestovatelská beseda s bratrem Bobym,
který se spolu se svým kamarádem Alim rozhodl vyrazit na japonské
Jamboree automobilem Škoda 120L. Během pouti museli společně
překonat nespočet výzev a také vzdálenost větší než 13 tisíc kilometrů.
Své zážitky Boby poutavě prezentoval pro více než třicítku posluchačů.

DTS

Během roku jsme v našem středisku realizovali projekt celoroční
etapové hry pro družiny z našich oddílů. Etapová hra
byla nazvaná DTS – Deset tváří skautingu a měla za
cíl ozvláštnit program družinových schůzek, dostat do
podvědomí několik skautských osobností a dát možnost
zahrát si v rámci střediska celoroční hru. Každý měsíc
byla představena jedna osobnost ze skautské historie
i současnosti. Namátkou, Antonín Benjamín Svojsík,
Robert Baden-Powell, Ladislav Rusek „Šaman“, Marek
Vácha „Orko“, Šimon Pánek, Václav Havel. Kluci a holky se během
schůzek dozvěděli něco o těchto osobnostech a zahráli si hry na
téma, které bylo s těmito osobnostmi spojené. Tématy jednotlivých
kol tedy bylo např. tělovýchova, symbolika, duchovno, vlastenectví,
přátelství, zahraniční skauting atd. První etapa se uskutečnila v lese
Bělá u Doloplaz a ﬁnále proběhlo v historickém centru Olomouce
a v přilehlých parcích. Jak to celé dopadlo? V kategorii světlušek
a vlčat zvítězila družina Berušek (odd. Poutníci) a v kategorii skautek
a skautů zvítězili Slajmíci (odd. Kamzíci).
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Oddílové akce 2. oddíl Poutníci Čechovice
Promítej i ty – ﬁlmy festivalu Jeden svět

Na podzim jsme uspořádali třetí ročník promítání ﬁlmů z festivalu
Jeden svět, kdy v rámci programu Promítej i ty! (www.jedensvet.
cz/pit) pořádáme projekce čtyř vybraných dokumentárních ﬁlmů.
Veřejnost měla možnost navštívit zcela zdarma promítání, které
se uskuteční v zasedací místnosti obecní úřadovny v Čechovicích.
A jaké ﬁlmy byly zařazeny do programu?
Prvním z nich byl novozélandský dokument Hiphop-erace
o souboru seniorů a seniorek, jehož věkový průměr se blíží
devadesátce, a který je natolik plný elánu, že si dal za cíl zúčastnit
se hip-hopové taneční soutěže. Díky pozitivnímu přístupu se jim
daří překonávat i zdánlivě neřešitelné překážky a dokazovat, že
věk je jen číslo a s humorem jde všechno lépe. Druhým ﬁlmem
s vážnějším tématem byl ﬁlm Z popelnice do lednice, který
pojednával o neuvěřitelné cestě zeleniny z pole na váš talíř.
Režisér Valentin Thurn předkládá ve svém snímku znepokojivá
a alarmující fakta o našem vztahu k jídlu a zároveň hledá možnosti,
jak tuto situaci zlepšit. Třetím ﬁlmem byl životopisný dokument
Zázračné dítě internetu: příběh Aarona Swartze. Aaron Swartz
už od dětství miloval počítače. Z geniálního programátora se
postupně stal aktivista, který si začal uvědomovat, že technologie
jsou dobrý sluha, ale snadno zneužitelný pán. Internet považoval
za demokratické médium a bojoval proti snaze úřadů a veřejných
institucí redukovat prostřednictvím technologií občanské svobody
a přístup k informacím. Posledním snímkem z naší nabídky byl
mexický dokument H2Omx. Pod roztodivným názvem se skrývá
zneklidňující ﬁlmová esej o boji 22 milionového města Mexico
City, které leží na místě někdejšího jezera, s alarmujícím suchem.
Alternativní ﬁlmová distribuce dokumentů z festivalu Jeden svět je
otevřena všem. Po jednoduché registraci na výše zmíněném webu
si můžete půjčit ﬁlmy a promítat je veřejnosti, ve svém spolku,
kamarádům nebo sami sobě.
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Oddílové akce 2. oddíl Poutníci Čechovice
72 hodin

Česká rada dětí a mládeže
pořádala v měsíci říjnu 4. ročník
dobrovolnického projektu 72
hodin. Po celém Česku se
jednotlivci či spolky pustili do
aktivit, které pomáhaly druhým,
přírodě, či jejich okolí. Celkem se
uskutečnilo 624 projektů, které
zejména cílily na úklid veřejných
ploch, výsadby a udržování zeleně či zábavné projekty pro děti nebo
seniory. Skauti a skautky z čechovického oddílu dali hlavy dohromady
a v rámci projektu 72 hodin se rozhodli zrenovovat veřejnou vývěsku
na Týnecké ulici, která mnoho let slouží k vyvěšování pozvánek na
společenské akce v obci i okolí. Stará dřevěná plocha byla v nevyhovujícím
stavu a byla plná starých, těžko odstranitelných plakátů a kovových
spon. Z oddílových peněz byla pořízena nová lepená deska s latěmi pro
rám. Do ochranného nátěru nové podkladové desky se zapojili kluci
z družiny Lišáků. Samotnou demontáž staré vývěsky, nátěr konstrukce
a montáž nové vývěsky provedli starší roveři za pomoci nejmenších
vlčat. Ve ﬁnále byla vývěska vyrovnána a snad bude nyní lépe sloužit
svému účelu. Projekt 72 hodin je skvělou příležitostí jak se stát součástí
celostátní akce, která svou formou občanské angažovanosti přispívá ke
zlepšení prostředí, ve kterém žijeme.

Další významné akce oddílu:

– Udržování venkovských tradic (vynášení Morany, velikonoční
klepání...)
– Ukliďme Česko 2015 (úklid nepořádku a černých skládek v okolí
Čechovic)
– Živý Betlém (vánoční představení a beseda s účastníky Jamboree)
– Mikulášská nadílka seniorům
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Oddílové akce 3. oddíl Kamzíci Doloplazy
Skautský country bál

Měsíc listopad už je za námi a s ním i již tradiční středisková akce
Skautský country bál. K tanci a poslechu nám hráli Šediváci z Přerova
a tanečně nám zpříjemnili večer Colorédo, kteří nás naučili nespočet
country tanců. Mezi jednotlivými sériemi tanců a písní byl prostor na
oddech a na malé občerstvení a posílení. Byly připraveny 2 mexické
speciality a z tradiční české kuchyně hovězí guláš. Nechybělo také
pivo, víno, ledově namražený Jägermeister, či míchané nápoje.
Úderem desáté hodiny vystoupili místní skauti s předtančením
„Starci na chmelu“. V průběhu celého večera byl připraven malý kvíz
o „Kamzičí bobky“ s námětem country western stylu, kterého se mohl
zúčastnit naprosto každý. Vítěz byl poté vylosovaný po půlnoční
tombole, kde se losovaly spousty zajímavých cen. Například krásná
dřevěná houpačka, dárkové balíčky, 1 metr salámu Vysočina a mnohé
další. Všem, kteří jste se zúčastnili nebo jakkoli pomohli s přípravami
a chodem celé akce velice děkujeme a doufáme, že jste byli spokojeni.
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Oddílové akce 3. oddíl Kamzíci Doloplazy
Pohádkový les

Tradiční
akce
skautského
oddílu Doloplazy Pohádkový
les se letos uskutečnila 18.
října. V zprvu ráno to vypadalo,
že nám počasí nebude přát,
ale nakonec vše proběhlo
podle plánu. Start byl jako
minulý rok u Myslivecké chaty
v doloplazkém lese. Děti si
mohli projít trasu, na které je čekalo několik pohádkových postav
od vodníka až po čarodějnice. U každé postavičky museli děti splnit
nějaký úkol, za který dostali malou sladkou odměnu. Překonávali
lanové aktivity, testovali své chuťové buňky, hledali věci, které do
lesa nepatří. Po projití trasy až do cíle děti dostali jako odměnu
špekáček a něco na zub.
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Oddílové akce 6. oddíl Velký Újezd

Je už tradicí, že každý kalendářní rok začínáme Tříkrálovou
sbírkou a stejně tak tomu bylo i v roce 2015. V průběhu roku
jsme se scházeli na pravidelných schůzkách – Veverky v pondělí
a Mývalové ve středu. A opět měníme místo scházení. Ve školním
roce 2014–2015 jsme měli schůzky zpočátku v sokolovně, zima
nás však vyhnala do školy, kde jsme dostali k dispozici jednu
školní třídu. Od nového školního roku však došlo k navýšení počtu
žáků a my jsme se museli zase stěhovat. Začali jsme se scházet
v nové klubovně, kterou nejen pro mládež Městys nově vytvořit
v budově č. p. 195. Místnost nám velikostí i vybavením vyhovuje,
dostali jsme k dispozici i část přilehlého skladu a tak si přejeme,
abychom zde zakotvili na delší dobu.
Na jaře jsme pro veřejnost uspořádali herní odpoledne pod názvem:
Kdo si hraje, nezlobí. Ve školní jídelně jsme měli připraveno několik
stolů s deskovými hrami, hlavolamy, šachy, karetními hrami a pro
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Oddílové akce 6. oddíl Velký Újezd
nejmenší s omalovánkami.
Mnozí se naučili novou hru
nebo si zahráli svou oblíbenou
a od sezení si tělo protáhli
u Twistru.
V roce 2015 jsme oslavili výročí
70 let od konce poslední války
a dramatickým okamžikům
jejího průběhu bylo věnováno
několik pietních akcí. Skauti
z našeho oddílu při slavnosti dne 8. 5. 2015 drželi čestnou stráž
u pomníku padlým v obou světových válkách. Účastnili se také
vzpomínkové akce u Zákřovského žalova na Kyjanici. Znalost
historie vede k zodpovědnému přístupu k budoucnosti.
Největší akcí roku je vždy letní tábor. Také tentokrát jsme jeli spolu
s oddílem z Čechovic na Slezskou Hartu a letos poprvé s námi byli
také skauti z města Libavá.
Na podzim jsme navštívili Chválkovice, kde si olomoučtí skauti
připravili procházku se zastaveními s plněním úkolů.
Kalendářní rok ukončujeme Vánoční schůzkou, v roce 2015
o něco slavnostnější. Skautský oddíl v městysi Velký Újezd vznikl
z dětského kroužku Cvrček
registrací v organizaci Junák
– svaz skautů a skautek
ČR v září roku 2010
a v letošním roce jsme tedy
oslavili 5 let trvání oddílu.
Připomněli jsme si to právě
před Vánocemi na oddílové
schůzce, kde zakládající
členové dostali stříbrný
lipový lístek.
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Oddílové akce 12. oddíl Velká Bystřice
Tábor Hoštejn – Březná

Letošní tábor (11.–18. 7.) se konal na novém místě – v Hoštejně, na
krásné louce s parádními podsadovými stany, bytelnou dřevěnou
jídelnou, sprchami i umývárkou. 27 dětí se odhodlalo a vyrazilo
s námi za novými zážitky, kamarády a za dobrodružstvím. Na
skautíky čekala spousta her, zábavy, rukodělek ale i pár povinností,
jako například noční hlídky, služba v kuchyni či úklid a bodování
stanů.
Celým táborem se prolínala celotáborová hra s názvem Putování po
stopách Ideﬁxe, kterého se nám podařilo úspěšně najít.
Vařila nám Leňa s Tomem a představte si, že pro nás uvařili i takové
bomby jako třeba svíčkovou s knedlíkem, krupicovou kaši či palačinky.
Takže i ti největší „fouňové“ si pochutnávali.
Někteří odvážní lovili bobříky, někteří získali unikátní přezdívky a tak
vám mohu představit naše nové sestry a bratry: Satiru, Sida, Zipa,
Žvejka, Dentu a Funny.
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Oddílové akce 12. oddíl Velká Bystřice
Už teď se někteří z nás těší na příští tábor, na vás všechny, co jste
letos jeli s námi a doufáme, že s námi za rok opět pojedete.

Rekonstrukce klubovny

Rekonstrukce klubovny byla v plánech již od jara 2014, kdy jsme
požádali o dotace. Rekonstrukce jako taková byla opravdu potřeba,
klubovna byla roky neopravovaná. Jednalo se o první část rekonstrukce,
která se týkala vnitřku klubovny a dále nás čeká oprava vnějšku.
Po přidělení dotací jsme se začali zásobit potřebným materiálem. Celá akce
se konala během jarních prázdnin (9.–15. 2.), aby děti nepřišly o žádnou
schůzku. Klubovna dostala novou podlahu, okna, dveře, zateplení, vnitřní
obložení a kumbál na dřevo. O zvelebení naší klubovny se postarali naši
skautští vedoucí. V příštím roce bychom se chtěli vrhnout na vnějšek.

Další akce:
–
–
–
–
–
–
–
–

Výprava na Smilov
Výprava po lesích ve Velké Bystřici
Jsme ze stejné planety
Drakiáda
Mikulášská nadílka
Vánoční besídka
Rozvoz Betlémského světla
Zpívání u vánočního stromu a rozdávání Betlémského světla
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Oddílové akce 16. oddíl Andromeda Velký Týnec
Náš oddíl měl v roce 2015 registrovaných 77 osob všech různých
kategorií – jak „ostřílených“ roverů a rangers, mladších skautů a skautek
a hlavně té nejpočetnější - mladé světlušky a vlčata. I v tomto roce byla
naše činnost bohatá. Přes letní tábor, tradičně pořádané víkendové
výpravy, celooddílové schůzky a jednodenní výlety se nám podařilo
uspořádat několik zajímavých akcí i pro veřejnost. Poměrně významná
byla také humanitární činnost. Tento rok se ale také nesl v duchu
vzpomínek a uctívání tradic, oddíl totiž oslavil nemalé 25 narozeniny
a tuto důležitou událost jsme si náležitě připomněli.

Andromeda oslavila 25 let

A to hned několika akcemi. První z nich byla akce pořádaná pro
širší veřejnost, kamarády skauty, ale také bývalé členy oddílu, jimž
jsme chtěli tímto poděkovat za to, že oddílem prošly a umožnily
tak pokračovat nám ve velkotýneckém skautingu. Den otevřené
klubovny se povedl. Vystavovali jsme zde materiály z naší minulé
i současné činnosti, s bývalými členy jsme zavzpomínali, nechyběla
ani malá kavárnička a promítání videí a fotek.
Výročí v oddílovém kruhu jsme oslavili jak jinak než po skautsku.
Vyrazili jsme na dvoudenní pochod do okolí Velkého Týnce.
Vyvrcholením byl večerní slavnostní oheň na kopci Hradisko – místě
tolik s oddílem spjatým – který patřil oslavě naší historie, četli jsme
staré kroniky, ale i dopisy od bývalých i současných členů, pěli písně.
Závěrem jsme zakopali schránku s našimi vzkazy a poselstvími dalším
generacím po nás. Byla to velmi pěkná a důstojná akce.

Tábor Horní Loděnice

Místo našeho letošního tábora jsme si vybrali nedaleko obce Horní
Loděnice, která leží v blízkosti Šternberka. Tábořiště patří původně oddílu
z Olomouce, kterému jsme za pronájem vděční, protože rádi objevujeme
nová místa a díky nim nám další nové přibylo. Etapová hra, která se
celým táborem vine jako červená nit, byla letos na téma ﬁlmových žánrů.
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Oddílové akce 16. oddíl Andromeda Velký Týnec
Děti se tedy pokoušely zachránit
cestující
na
legendárním
Titaniku, také nacvičovaly hru
Romeo a Julie, hledali zločince
v rámci detektivky, to vše v rámci
televizních stanicí, kterým šlo
o co nejvyšší sledovanost.
Naopak cílem táborového cyklu
Skautuj! bylo naučit děti postavit
stan, umět ošetřit zranění a další věci, které by správný skaut měl znát.
Většinu tábora jsme měli příšerné horko, tak jsme trávili hodně času
v tůňkách a jednou jsme podnikli i výlet do nedalekého lomu v Dalově.
Vyšší teploty způsobily i dotěrnou přítomnost vos, která dala i název
letošnímu táboru – tedy tábor šílených vos. Jsme rádi, že pouze pár
účastníků z celkového počtu 60 obdrželo více jak dvě vosí bodnutí.

Na Štěpána není pána

Každý rok se v místě zvaném „U Boudy“ mezi Velkým Týncem a Krčmaní
pořádá akce, která se těší čím dál tím vyšší účasti. Přesně na druhý svátek
vánoční se k ní vydávají návštěvníci z okolních vesnic, aby si udělali
malou procházku zimní krajinou a potkali se tak se svými známými
a rodinou. Pro zpříjemnění zastávky nabízíme kolemjdoucím teplý
čaj, slivovici z místní pálenice
a ohníček, kde si můžou opéci
špekáček či chléb. Ke zhlédnutí
jsou fotograﬁe a propagační
materiály z činnosti našeho
oddílu i celého střediska. I letos
nám počasí přálo, po sněhu
sice nebylo ani památky, zato
sluníčko krásně hřálo a tepla se
podobala těm na jaře.
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Oddílové akce 21. oddíl Vacanovice

V současné době má oddíl Vacanovice 16 registrovaných členů
z Vacanovic a okolních obcí. V oddíle je družina roverů a družina
vlčat a světlušek. Družina
roverů několikrát vyjela na
pochody
po
moravských
a slezských horách a pohoří.
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.
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Středisková chata Hejtmanka

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 jsme byli nuceni řešit následky, které nám způsobilo vykradení
chaty. Doplnilo se zcizené vybavení a nově se namontovaly mříže na
okna, aby se snížila pravděpodobnost další nemilé návštěvy zlodějů.
Je vynikající, že se nám podařil uskutečnit nátěr celé chaty, který jí
zajistí delší životnost.
V dalších letech se chceme zaměřit zvláště na údržbu chaty a rádi
bychom se pustili do větší opravy střechy objektu.
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Hospodaření
Finanční podpora obcí a nadací v roce 2015:

Obec Velký Týnec

70 000 Kč

Obec Doloplazy

55 000 Kč

Městys Velký Újezd

20 000 Kč

Město Velká Bystřice

15 000 Kč

Podpora Jamboore 2015, provoz a akce střediska, provoz a tábory
oddílů Velký Týnec a Čechovice.

Projekt Naše Alej, podpora Jamboree a provoz oddílu Doloplazy
a střediska.

Provoz oddílu Velký Újezd.

Provoz oddílu Velká Bystřice.

Obec Hlubočky

5 000 Kč

Činnost skautů a skautek z Hluboček.

Nadace Partnerství

29 540 Kč

Junák – český skaut, z. s.

18 000 Kč

Výsadba aleje v Doloplazích.

Projekt Se skauty do přírody.
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Hospodaření
Výkaz zisku a ztrát a Rozvaha pro účetní jednotku
sestavené k 31. 12. 2015:
Náklady
Položka

Text

Částka

A.

Náklady

A.I

Spotřebované nákupy celkem

499 101 Kč

A.II

Služby celkem

278 828 Kč

A.IV

Daně a poplatky celkem

A.V

Ostatní náklady celkem
Náklady celkem

600 Kč
2 632 Kč
781 161 Kč

Výnosy
Položka

Text

Částka

B

Výnosy

B.I

Tržby za vlastní výkony

137 384 Kč

B.IV

Ostatní výnosy celkem (účastnické
poplatky, úroky)

391 670 Kč

B.VI

Přijaté příspěvky celkem

126 718 Kč

B.VI.26

Přijaté přísp. mezi organiz. složkami –
dotace

102 628 Kč

B.VI.27

Dary

B.VI.28

Přijaté čl. příspěvky

B.VII

Provozní dotace obcí

184 540 Kč

Výnosy celkem

840 312 Kč

17 000 Kč
7 090 Kč

29

Hospodaření
Rozvaha k 31. 12. 2015:
Aktiva
Položka

Text

Částka

A

Dlouhodobý majetek celkem

50 000 Kč

B

Krátkodobý majetek celkem

292 271 Kč

B.II

Pohledávky celkem

B.III

Krátkodobý ﬁn. majetek celkem

269 611 Kč

Aktiva celkem

342 271 Kč

22 660 Kč

Pasiva
Položka

Text

Částka

A

Vlastní zdroje celkem

341 299 Kč

A.I.1

Vlastní jmění

282 148 Kč

A.II

Výsledek hospodaření celkem

B

Cizí zdroje celkem

972 Kč

B.III

Krátkodobé závazky celkem

972 Kč

Pasiva celkem

59 151 Kč

342 271 Kč
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Sponzoři
Děkujeme všem státním institucím, obcím, společnostem i jednotlivým
osobám za jejich spolupráci, radu, pochopení či ﬁnanční pomoc, které
nám pomáhají naplňovat poslání naší organizace.

Za ﬁnanční i neﬁnanční podporu děkujeme následujícím
organizacím a subjektům:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Obec Velký Týnec
Obec Doloplazy
Obec Tršice
Městys Velký Újezd
Město Velká Bystřice
Obec Hlubočky
Olomoucký kraj
Nadace partnerství
MUDr. Daniel Šaňák
Nikol Baštrnáková
Machovský mapy, s. r. o.
STAVEX TOP CZ, s. r. o.
Miroslav Kyjevský – F. G. P. studio
TOMA Olomouc, a. s.
Ing. Viktor Hořín
OLGERMA, s.r.o.
Táňa Langerová
SPOLAGRA, s. r. o.
Obec Leskovec nad Moravicí
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Plánované akce na rok 2016, webové stránky
31. 1.
6. 2.
20. 2.
19. 3.
16. 4.

Beseda účastníků Jamboree (Velký Týnec)
Hanáckou Sibiří k pramenu Odry
Skautský ples ve Velkém Týnci
Vlaštovkiáda (Velká Bystřice)
Ukliďmě svět, ukliďme Česko 2016 (Doloplazy,
Čechovice, Vacanovice, Velký Týnec)
7. 5.
Závod vlčat a světlušek (Doloplazy)
13.–15. 5.
Obnova Staré Vody
červenec–srpen Letní tábory
září
Střediskový volební sněm
23.–25. 9.
Obnova Staré Vody
podzim
Pohádkový les
podzim
Setkání skautských sběratelů
říjen
72 hodin pro lidi, přírodu a místo kde žiješ
listopad
Skautský country bál Doloplazy
prosinec
Rozvoz Betlémského světla

Webové stránky

19. středisko Ladislava Ruska:
19-stredisko.skauting.cz
2. oddíl Poutníci Čechovice:
19-stredisko.skauting.cz/poutnici
3. oddíl Kamzíci Doloplazy
doloplazy.cz/skaut
16. oddíl Andromeda Velký Týnec:
andromeda.skauting.cz
Středisková chata Hejtmanka:
19-stredisko.skauting.cz/hejtmanka
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Junák – český skaut,
středisko Ladislava Ruska, z. s.
Náves 22,
Čechovice
783 72 Velký Týnec
Reg. číslo: 712.19
IČO: 62335685

