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Je pro mě velkou ctí, že jsem byl 
před sedmi lety zvolen do funkce 
vedoucího střediska Blaník.

Rád bych využil této příležitosti 
ke krátkému představení poslání 
našeho střediska.

V Blaníku se snažíme podporovat 
co nejširší škálu aktivit našich oddí-
lů a poskytovat členům prostor pro 
jejich svébytnost. Naše oddíly jsou 
velmi různorodé, pokud jde o ve-
likost, působiště nebo styl práce. 
Každý je však skupinou lidí, založe-
nou na spolupráci, toleranci a obě-
tavosti. Všechny spojuje skautská 
myšlenka a vize skautingu jako 

vedoucí střediska 
Jan Peroutka - rocky

cesty k všestrannému a harmonic-
kému rozvoji mladých lidí. Nachází 
se tam přátelství, poznání, zábava, 
sport, odpočinek, ale i dřina a pře-
konání sebe sama.

Úkolem střediska je dávat tomu 
všemu materiální zázemí a právně-
ekonomickou střechu a být partne-
rem vůči obci a dalším subjektům.

Na úrovni střediska také pořádá-
me celou řadu akcí, jako jsou čeka-
telský kurz Řemřich, Blanické hry, 
Výsadek nebo fotografická soutěž 
Blanický pixel. V posledních letech 
jsme se účastnili i různých projek-
tů pomoci: čistili jsme řeku Sázavu, 
pomáhali při projektu Postavme 
školu v Africe, ve spolupráci se Svě-
tovou organizací skautek jsme se 
podíleli na humanitární pomoci 
pro Pákistán, nebo třeba děvčata 
z oddílu Dobromysl adoptovala de-
setiletou dívku Latashree z Indie.

To vše bychom nemohli uskuteč-
ňovat bez mnoha hodin obětavé 
práce vedoucích i dalších dobrovol-
ných pracovníků a také bez finanč-
ní podpory státních i soukromých 
subjektů. Všem patří náš velký dík.

Doufám, že i v dalších letech bu-
deme pokračovat v uskutečňování 
myšlenky služby a naplňování na-
šeho skautského slibu třeba i s Vaší 
pomocí!

slovo úvodem
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poděkování

děkuJeme za PodPoru

Nebýt následujících institucí, obcí 
a společností nemohli bychom 
v roce 2007 učinit pro děti a mlá-
dež ani zlomek toho, co se nám 
podařilo. Proto jim a všem dalším, 
kteří podporují skautské středisko 
Blaník, patří velký dík.

Hlavní město Praha

Městská část Praha 4
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Rybářství 
Nové Hrady s.r.o.

Římskokatolická 
farnost u kostela 
Nejsvětějšího Srdce Páně

Dovozce 
reklamního zboží www.pilamrazek.cz

ReguCon, s.r.o. 
www.regucon.cz 

Římskokatolická 
farnost Říčany
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Z blanických letopisů

založení střediska
Vznik střediska se datuje od polo-
viny března 1930, kdy v Praze na 
Vinohradech se sešli tři hlavní za-
kladatelé střediska – br. Heyduk, br. 
Fafl a br. Hnátek. První zakládající 
schůzka proběhla v provizorních 
prostorách stavební boudy při 
stavbě Plečnikova kostela Nejsvě-
tějšího Srdce Páně na Vinohradech. 
Středisko dostalo pojmenování 
„Sedmička“ dle svého tehdejšího 
číselného označení, oddíly byly 
čistě chlapecké, katolicky oriento-
vané. Činnost Sedmičky se slibně 
rozvíjela až do léta roku 1940, kdy 
v době letních táborů byla němec-
kými okupačními orgány s oka-
mžitou platností skautská činnost 
zakázána. K jejímu obnovení došlo 

ihned po skončení okupace v květ-
nu roku 1945. V poválených letech 
byl název „Sedmička“ změněn na 
jméno „Blaník“. Bohužel poválečná 
svoboda netrvala dlouho a tečku za 
tímto vývojem ukončily definitivně 
únorové události v roce 1948, díky 
kterým bylo středisko Blaník nuce-
no ukončit svoji činnost.

oBnova 1968
Po dlouhých dvaceti letech, v roce 
1968, kdy došlo za tzv. „Pražského 
jara“ k určitému uvolnění spole-
čenské situace v tehdejším Čes-
koslovensku, byla opět oživena 
činnost Junáka a středisko Bla-
ník mohlo obnovit pod vedením 
bratří Fafla, Prince a Holuba svoji 
činnost.

Bohužel radost z činnosti ani 
v tomto období netrvala dlouho. 
Po okupaci republiky vojsky Var-
šavské smlouvy v srpnu 1968 bylo 
jasné, že poměry se brzy navrátí 
do původních kolejí, což na sebe 
nenechalo dlouho čekat a v polo-
vině září roku 1970 byla činnost 
Junáka opět zastavena. Vzhledem 
k tomu, že řada členů Junáka chtě-
la nějakým způsobem nadále pra-
covat s mládeží, vyskytla se určitá 
možnost pracovat pod  hlavičkou 
různých společenských či sportov-
ních organizací, jako např. TOM, 
TIS, ČSTV apod. Zrovna tak jednalo 
i středisko Blaník. Postupem doby  
až do roku 1989 mělo těžiště své 
činnosti v oddílech TOM, zejména 
pak na Praze 4.

Po listoPadu 1989
Po listopadových událostech v roce 
1989 nastala další a snad již po-
slední a trvalá obnova Junáka. 
I této poslední obnovy střediska 
Blaník se dočkal br. Fafl, který ale 
sám již pro svůj pokročilý věk ve 
vedení nefiguroval. To bylo předá-
no mladé nastupující generaci za 
podpory starších členů. Činnost 
střediska se plně rozeběhla v roce 
1990, kdy středisko soustředilo 
značný počet bývalých oddílů TOM 
a Českých turistů a rozrostlo se tak 
do značných rozměrů.

Sedmé skautské středisko Blaník je dnes početně největším 
střediskem v ČR. Díky svému téměř osmdesátiletému trvá-
ní se může pochlubit bohatou tradicí a historií.

zakladatel střediska 
Bohumil Fafl - Očko

historie
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souČasnost
Dnes středisko Blaník sdružuje 
pod svými křídly především oddíly 
z Prahy 4, ale také například oddíl 
Havrani z Prahy 1, Černý šíp a Mod-
rý klíč ze Smíchova, Říčanský oddíl 
nebo oddíl Skarabeus z Prahy 3.

Členskou základnu na konci roku 
2007 tvořilo 437 členů, z toho 358 
dětí do 18 let, kteří jsou členy pat-
nácti oddílů. Blaník je tak největ-
ším střediskem Junáka. Středisko je 
registrováno a svoji hlavní činnost 
provozuje ve skautském areálu 
v Praze 4 - Krči, který má pronajat 
od Úřadu městské části Praha 4. 
Součástí areálu je velké hřiště, ho-
rolezecká stěna a další podmínky 
pro sportovní vyžití.

Středisko Blaník se hrdě hlásí ke 
svému historickému odkazu. Lze si 
jen přát, aby již nikdy nedošlo ke 
zrušení Junáka či jinému narušení 
jeho činnosti, a aby výchova mláde-
že ve skautském duchu mohla dále 
nerušeně pokračovat a vzkvétat.

Robert Štěpnička

Střediskové akce 2007
Křížová cesta Postní setkání členů Blaníku, jejich přátel a rodinných pří-
slušníků se výjimečně nekonalo na Petříně, kde jsme v jiných letech  spo-
lečně procházeli tamní Křížovou cestu. Sešli jsme se však v kostele... Tradi-
ce, která trvá od obnovení činnosti střediska.

BlanicKé Hry Tradičního jarního setkání členů Blaníku v areá-
lu kluboven V Podzámčí, které se odehrává v soutěžení v růz-
ných netradičních sportovních disciplínách, se v květnu zú-
častnilo 350 členů.

poHádKový les Oblíbená akce pro veřejnost, která se koná vždy na začátku 
června.

sraz vedoucícH Víkendové neformální předtáborové setkání vedoucích 
blanických oddílů.

výsadeK Od roku 2003 Blaník na počátku podzimu připravuje 
pro své dospívající členy víkendové setkání plné nevšedních 
adrenalinových zážitků.

středisKový sraz Podzimní setkání blanických oddílů se konalo nedaleko 
Kytína ve znamení Drakiády.

výprava na ŠvédsKé národní JamBoree Středisko Blaník zastřešilo český 
kontingent na desetidenní setkání švédských skautů a skautek s meziná-
rodní účastí.

BlanicKý pixel V roce 2007 byl vyhlášen druhý ročník fotogra-
fické soutěže.

středisková rada

V roce 2007 řídila středisko Blaník 
rada ve složení:
vedoucí Jan Peroutka - Rocky
zástupce vedoucíHo: Pavel Čer-
noch - Škarabák
výcHovný zpravodaJ: Ondřej 
Tesař - Bóža
výcHovná zpravodaJKa: Marie 
Žáková - Mumínek
taJemníK: Robert Štěpnička
Hospodář: Lukáš Teklý
tisKový mluvčí Marek Bárta
ŠéfredaKtorKa časopisu BlaníK: 
Anna Poesová
vedoucí týmu www Petr Pavlok
revizní Komise: Petr Pavlok - Vrána, 
Lenka Dobrovolná - Lessi, Petr 
Novotný - Kamil
inventarizační Komise: Josef Cipra - 
Jose, Monika Macounová, Zuzana 
Šmilauerová
správci sKautsKéHo areálu 
v podzámčí: Marek Vachule, Mirek 
Váchal
uBytování Tereza Koutecká
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oddíly

plný název 138. oddíl skautek Modrý klíč
roK založení 1990
vedení oddílu vůdkyně: Anna Poesová - Áňa, zástupkyně: Marie Poesová - 
Máňa
adresa KluBovny Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5, 150 00
uspořádání oddílu 2 družiny skautek (Pěšáci a Draci), družina RS, družina 
světlušek (Svišti)
počet členů 30
oBlíBené táBořiŠtě ČR aneb každý rok se snažíme být někde jinde, poslední 
tábořiště – Frantoly (Prachaticko)
KontaKt www.modryklic.blanik.info

Modrý klíč
rozHledna
V březnu, únoru i v lednu
těžce se šlape na rozhlednu.
Když však shora vidíš Prahu,
víš, že to stálo za námahu.
Když vidíš nejvyšší horu Sněžku,
víš, že tě bolí nohy po dnešku.
Když vidíš Špičák, Bezděz, Trosky,
víš, že tě v baťohu čekaj housky.
Když vidíš Zbytky a pak jenom bílo,
víš, že ti v břiše kus místa zbylo.
Hned pospícháš na svačinku – 
sladkou dobrou palačinku! 

večer
Slavnostní žhavé uhlíky
nestačí opéct buřtíky,
prokřehlé zmrzlé prstíky
přinutí všechny skautíky
nahrnout se cupy dupy
do hezky prohřáté chalupy.
Sledují krátká představení,
jak dostat Vomáčkovou z vězení, 
nebo jak synek loupežníka
vyzrál i na vodníka,
a jak Fík přejel husu,
když jel v autobusu.

BásniČkové vzPomínání 
z hor

„Společná setkání nás 
učí prožívat každou 

chvíli s očima a srdcem 
otevřeným. A to si 

neseme i do svého já.“

vůdkyně áňa:



„Život je pes 
a pes je nejlepší 
přítel člověka.
Skauting je vodítko.“

vůdce voJta:

plný název 138. oddíl skautů Černý šíp
roK založení 1990
vedení oddílu vůdce: Vojtěch Petr, zástupce: Petr Novotný - Kamil
adresa KluBovny Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5, 150 00
uspořádání oddílu tři družiny
počet členů 26
oBlíBené táBořiŠtě každý rok se snažíme najít nové místo pro tábor, často 
v oblasti Sedlčanska – například okolí obce Nečín; předhůří Šumavy
KontaKt www.cernysip.blanik.info

Černý šíp
Od dřeva chytlo i uhlí, začali jsme se 
střídat v onom zvláštně  neklidném 
postávání u výhně s jednou nohou 
hlídající rytmus šlapadla. Rozehřá-
té pruty jsme rozdělili sekáčem 
a založili do útulné hromady hoří-
cího koksu korunované pánvičkou 
se sekanou – vidličky však měla za-
krátko vystřídat kladiva.

Po několika prvních nesmělých 
pohlazeních kladivem jsme se do-
stali do ráže a začali zběsile bušit 
do našich budoucích nožů a pal-
cátů. Bylo povznášející vidět, jak 
se neforemný kus kovu postupně 
mění na námi vysněný vrhací nůž. 
Mně sice kousek uhořel, ale to při-
spělo pouze k celkové lepší vyváže-
nosti nože. Když jsme byli s výsled-
kem dostatečně spokojeni, zbývalo 
už jen vyražení symbolického šípu, 
aby bylo poznat, kde je špička a kde 
rukojeť.

Kamil

u výhně
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Přijeli jsme v půl 11 do Štětko-
vic a do Vojkova jsme došli pěš-
ky. Zabydleli jsme se na faře. 
Dozvěděli jsme se, o zmizelých 
zvířatech, které budeme hledat. 
V pátek jsme hráli nálety. Je to ta-
ková hra, že nějaká vedoucí řekne 
„nálety“ a začne počítat: 10, 9, 8, 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 a všichni se musí 
schovat za nějaký strom, nebo ně-
kam, kde tě neuvidí a při počítání 
zavře oči a až dopočítá, pak otevře 
oči a když někoho uvidí a pozná 
ho, tak ho řekne a on už nehraje. 
V neděli jsme museli vstávat hroz-
ně moc brzo v půl sedmé. Šli jsme 
totiž do kostela na mši do Kosovy 
Hory. Bylo to asi sto km, ale vedoucí 
tvrdili, že to je jen 4. Když jsme se 
vrátili zpátky na faru, bylo vyhod-
nocení etapovky. Celkem byly čtyři 
místa. V etapovce šlo o to, že jsme 
měli zachraňovat zmizelá zvířata, 
byli to: lev, velryba, káně, čáp a di-
voká kočka. Po úklidu a obědě jsme 
šli zase na vlak. Tato výprava byla 
moc pěkná a těšíme se na další. 
Doufáme, že příště bude zase pěk-
né počasí.

s pomocí vedoucích 
Diblík a Kulíšek

náš velký den

„Skauting má 
myšlenku, které se 
můžeme držet celý 
život...stále nás vybízí 
k osobnímu rozvoji 
a ukazuje nám, čeho 
se můžeme v životě 
držet.“

vůdkyně žluvka:

plný název 137. oddíl světlušek Dobromysl
roK založení 1990
vedení oddílu vůdkyně: Eva Budišová - Žluvka, zástupkyně: Lucie Šárková - 
Králík
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 2 družiny světlušek (Světlušky, Ještěrky), 2 družiny 
skautek (Želvy, Vydry), družina rangers (Klokani)
počet členeK 35
oBlíBené táBořiŠtě moc se nám líbila tábořiště: Malonty, Ratibořské Hory, 
Holostřevy
KontaKt www.dobromysl.blanik.info

Dobromysl
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oddíly

„Čím dál tím více 
si uvědomuji, 

že největší síla 
skautingu je 

v tom, že děti učí 
řešit problémy 
ve vzájemných 

vztazích.“

vůdce marek:

Betlémské světlo

Na roznášení betlémského světa 
jsme se nakonec sešli jen ti starší 
a ostřílenější: Pára, Pif, Jakub, Marek 
a moje maličkost. Ze zasloužilých 
členů se k nám přidal Enigma. Tra-
dičně jsme zamířili nejprve na LDN 
do Krče (tam jezdíme už tři roky).

Předali jsme Betlémské světlo 
nejprve sestřičkám a lékařům. Na 
jednom z oddělení nás pustili také 
navštívit na chvilku pacienty, kteří 
už jsou na tom tak špatně, že buď 
nemohou jít na Vánoce domů, 
nebo už nemají nikoho, kdo by si 
je domů mohl vzít. Nejsou to úplně 
lehké chvíle ani pro nás, ale pokud 
můžeme někomu sdělit, že není 
sám, má naše snažení cenu.

Pokračovali jsme potom na dětskou 
chirurgii, kde si Pára spletl mladou 
paní doktorku a neformálně ji oslovil 
„sestři“. Bylo z toho trochu haló.

Vrátili jsme se pak zpět do kos-
tela u Kříže, kde jsme nechali také 
hořet jednu svíci s Betlémským 
světlem. Potom jsme se rozdělili. 
Pára s Jakubem a Enigmou obsta-
rali návštěvy po Praze 1 (nemocnice 
na Františku a několik jednotlivců), 
ostatek s Pifem jel do Břevnova, kde 
jsme popřáli dvěma rodinám.

Darina

plný název 137. oddíl skautů Havrani
roK založení 1990
vedení oddílu vůdce: Marek Bárta, zástupce: Darina Bártová
adresa KluBovny Panská 1, Praha 1
uspořádání oddílu družina vlčat a družina skautů
počet členů 11 dětí + 4 vedoucí
oBlíBené táBořiŠtě nemáme stálé, každý rok táboříme na jiném místě 
KontaKt www.havrani.blanik.info

Havrani

tvořil hru a Dave zakončoval. Ne-
čekaně jsme se probojovali do fi-
nále, ale proti fyzicky i technicky 
vyspělejším Bobrům jsme byli stále 
velkými outsidery. Přestože jsme 
si hlídali hlavně obranu, podařilo 
se nám dostávat se do protiútoků 
a dokonce jsme vedli. Naše vítězství 
bylo proto velkým překvapením. 
Naši skvělí soupeři byli naštvaní 
a smutní, ale my jsme byli šťastní. 
Zažili jsme opravdu Velký Den s vel-
kými písmeny.

Fredkin
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oddíly

vůdkyně dáda

Velkými dny bývají vítězství a já 
jsem jedno úžasné vítězství zažil.
Bylo to ve skautském florbalovém 
turnaji Derwen Cup, kterého se 
naše družinka zúčastnila. Předchozí 
rok jsme skončili poslední ve skupi-
ně. Nicméně na další ročník turna-
je jsme přijížděli pozitivně a opti-
misticky naladěni. Naše nadšení se 
podrobilo těžké zkoušce, protože 
na sraz jsme dorazili jen tři. Vzhle-
dem k tomu, že se hraje systémem 
tři hráči v poli a jeden brankář, byla 
po našem nadšení veta. 

Avšak vše se podařilo vyřešit –  
půjčili jsme si dva hráče z jiného 
oddílu a mohli jsme nastoupit. 
Dave a Fík budou hrát v útoku a já 
budu bránit. Jednoho z půjčených 
hráčů jsme dali do brány, druhý byl 
na střídačce. Byli jsme v jasné ne-
výhodě, protože ostatní týmy měly 
mnoho náhradníků a tak proti nám 
vždy hráli hráči s čerstvými silami. 
Nicméně my jsme to nevzdávali.

 Soupeře ve skupině jsme evi-
dentně zaskočili. Nikdo by si asi ne-
vsadil, že vyhrajeme všechny zápa-
sy ve skupině. Během zápasů jsme 
se sehráli a naše základní trojka 
na hřišti úřadovala. Já jsem bránil 
a nepouštěl soupeře do akcí – Fík 

den vítězství

plný název 138. oddíl skautů a skautek Keya
roK založení 1992
vedení oddílu vůdkyně: Dana Hurychová - Dáda
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 7 družin
počet členů 60
oBlíBené táBořiŠtě Horní Dvořiště
KontaKt www.keya.blanik.info

Keya
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„»Nejlepší věno jest 
ctnostné vychování.«
Za pomoci Krox-
-Berthalboeovy metody 
vytváříme z chlapců 
perspektivní citlivé 
mladé muže.“

vůdce malina:

Onen den začal v tzv. Mlejně kam 
povětšinou jezdíme dělat takové ty 
věci které dělají skauti, když jezdí 
na výpravy pryč z města, tedy po-
bavit se, rozhýbat tělo a nadýchat 
se místního syrového vzduchu. 
Nyní se ale tato výprava nesla v zce-
la jiném duchu a to sice natáčení 
filmu. Hned od rána se tak všichni 
přítomní snažili natočit ho co nej-
lépe, aby se za něj náš oddíl nemu-
sel stydět. Zprvu to šlo trochu těžce, 
ale po několika pokusech už každý 
při větě „Cirkulárka po osmnácté – 
klapka – teď“ věděl, co má dělat. 
Já samotný jsem byl šťastný už jen 
kvůli tomu, že jsem byl obsazen 
do jedné ze slibných rolí a náležitě 
jsem si jí také užíval. Po konci dne 
byl náš oddíl zas o něco zkušenější, 
co se natáčení filmu týče a všichni 
byli spokojeni i s tím, že v hlavě na-
šich vedoucích se občas může zro-
dit něco tak inteligentního.

Pavel Tydlitát - Šlechtic

natáČení

plný název 77. oddíl skautů Inků
roK založení 2002
vedení oddílu vůdce: Matouš Bořkovec - Malina, zástupce: 
Vojtěch Hromek - Bubík
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 
4 - Krč
uspořádání oddílu 1 velká družina
počet členů 14 dětí + 5 vedoucích
oBlíBené táBořiŠtě Holostřevy
KontaKt www.inkove.blanik.info

Inkové
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„Skauting nám 
umožňuje dělat věci, 
ke kterým bychom se 
jen stěží normálně 
dostali.“

vůdce george:

Můj velký den ve skautu byl, když 
jsem byl šátkovanej na skauta z vl-
čete. Bylo to něco nového a měl 
sem pocit ze už sem ten „velkej“ 
i když se v podstatě vůbec nic ne-
změnilo. Byla to hlavně velká změ-
na u mě vevnitř – řekl jsem si, že teď 
už bych se měl chovat jako skaut, 
víc poslouchat vedoucí a pomáhat 
těm menším a slabším (i když ne 
vždycky jsou mladší slabší). Uvědo-
mil jsem si, že za poměrně krátkou 
dobu už ze mě bude rádce a měl 
bych ještě víc pomáhat ostatním, 
ale ne jenom menším, ale všem. 
Ale i když už jsem byl šátkovanej 
na skauta, tak můžu zůstat tím 
dítětem, kterým jsem byl, ale jen 
se chovat o něco lépe a o něco zod-
povědněji, protože přeci jen v očích 
ostatních (hlavně těch starších) už 
jsem ten velkej a měl bych se cho-
vat jako velkej. Ale i velcí mají občas 
sklon chovat se jako hloupí nebo 
malí. Byl to pro mě prostě velký den 
a na takové dny a změny pro mla-
dého člověka se přece nezapomíná. 
A jsem rád, že i mě mohl takový den 
potkat, protože bez takového dne 
bych byl o mnoho chudší.

Janek

už neJsem vlČe

plný název 27. a 44. oddíl Protěž
roK založení 1963 
vedení vůdce: Jiří Fait - George, zástupce: Marek Vachule
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání 6 družin (Bobři, Tučňáci, Vydry, Sojky, Guará, Sardinky)
počet členů 82 (i s vedoucími)
oBlíBené táBořiŠtě velmi dobré vzpomínky máme na tábořiště poblíž Křeče 
(resp. Černovic) u Tábora, kde jsme strávili šest let; v současné době máme 
druhým rokem tábořiště poblíž Vletic u Krásné Hory nad Vltavou
KontaKt www.protez.blanik.info

Protěž
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z táBorového záPisníku

V červenci 2007 jsem byl na svém druhém táboře. Bylo to v Krásné Hoře. 
Jako etapovou hru jsme měli příběhy Asterixe a Obelixe.

Odjížděli jsme 9. 7. autobusem z Prahy do Krásné Hory, odkud jsme šli 
asi 3 km pěšky na tábořiště. Zde nás čekali skauti, kteří měli už týden tá-
bor. Na naší louce stála čtyři tee-pee, kde jsme během tábora bydleli.

Na táboře jsme byli 13 dní. V prvním týdnu jsme vyráběli různé věci po-
třebné pro náš pobyt (např. podložky pod kufr) a začali jsme celotáboro-
vou hru. V sobotu byl návštěvák, kdy nám přijeli rodiče. Někteří dorazili už 
v pátek večer a přespávali na táboře. Nejmladší z přespávajících účastníků 
byl můj devítiměsíční bratr.

Druhý týden tábora byl už zajímavější. Ve středu 18. 7. jsem měl naro-
zeniny a zároveň byla pokladovka. Ve čtvrtek nás čekal táborový oheň. Tři-
krát během tábora jsme měli: „hospodu“, kde jsme si za táborové peníze 
mohli koupit něco dobrého. Každý večer nám vedoucí četli na dobrou noc 
Kocoura Modroočka.

Domů jsme se vrátili v sobotu 19. 7. Tábor se mi moc líbil a těším se na 
další.

Vojta

Oddíl vznikl 18. října 1963 (první schůzka TOM 
při ZŠ V Rybníčkách), v roce 1968 vzniká 44. 

a 27. oddíl při skautském středisku Maják; 1970 
se stáváme TOM 5034 později 504 34 pod TJ Tat-

ran. Od roku 1990 je členem střediska Blaník. 

www.blanik.info15
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„Dětské nadšení
 je jako jiskra:
 i z malé jiskry 

se může stát oheň, 
který vydrží hořet 

dlouho, ale když se 
o něj nepečuje, navždy 

uhasne.“

vůdkyně houska:

plný název 20. oddíl skautů a skautek Scarabeus
roK založení 1990
vedení oddílu vůdkyně: Klára Herdová - Houska, zástupce Jan Mesl - Mý-
val
adresa KluBovny Jindřišská ulice, Praha 1, Nové Město
Náměstí Jiřího z Poděbrad, Praha 3, Vinohrady (suterén kostela)
uspořádání oddílu 4 družiny
počet členů 32 kluků a děvčat ve všech věkových kategoriích.
táBořiŠtě Myslkov (Středočeský kraj)
KontaKt www.scarabeus.blanik.info

Scarabeus
Jednou za měsíc chodíme místo 
schůzky někam ven. 23. ledna jsme 
chtěly jít do Muzea policie. Bleška 
a Holubička totiž říkaly, že si tam 
s policajty složíme zvířátka z papí-
ru (origami). Ale přišly jsme pozdě. 
Chtěly jsme koupit vstupenky, ale 
paní pokladní řekla, že mají zavřeno.

V sobotu měla mít svátek Zora. 
Zora je slepice, která nás provází 
etapovkou. A tak Holubička s Ble-
škou řekly, že to půjdeme oslavit. 
Šly jsme do čajovny v Růžové ulici. 
Je to blízko naší klubovny. Bylo tam 
hodně lidí, takže jsme si musely 
sednout všechny k jednomu stoleč-
ku. Bylo nás tam osm. Dlouho jsme 
si vybíraly. Nakonec jsme si vybra-
ly moc dobrý čaj. Frodo ho rozlila 
a pak to musela utřít.

Hrály jsme hry. Třeba tichou poš-
tu a nakonec vyšlo trpy trpy. Nebo 
veselé papírky a vyšlo: Milý Číňan 
s rezavým dědulou diskutovali na 
svatého Dyndyndona v žumpě, 
protože se měli rádi a vznikl z toho 
výbuch. Nakonec jsme zaplatily. 
Potom jsme šly před klubovnu. 
Tam na nás už čekali rodiče. Tahle 
schůzka se nám moc líbila.

Hranolka

schůzka v ČaJovně
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„Péče o růst poctivých 
lidí schopných udržet si 
správný směr i v tolik 
zmateném světě – 
pomocí neochvějně 
nastavené vnitřní 
buzoly.“

Vedoucí mně a Mikulášovi řekli, 
že budeme mít druhou hlídku, ale 
Mikuláš chtěl, abychom neměli 
druhou ale první a nakonec si ji vy-
prosil. Večer jsme usnuli, ale nespali 
jsme dlouho. Brzy nás probudili ve-
doucí. Něco jsme převlíkli přes pyža-
mo, aby nám nebyla zima a protože 
jsme na hlídku potřebovali baterku 
tak jsme vzali Mikulášovou. Pak za-
čala naše hlídka. Pořád jsme šli oko-
lo celého tábora a i mezi našimi tý-
píčkami. Potom jsme šli do kuchyně, 
abychom si trochu odpočinuli, a po-
dívali se na svítící hodiny. Najednou 
jsem zaslyšel nějaký rachot. Rachot 
šel z jednoho koutku kuchyně. 
Strašně jsem se bál. Šli jsme blízko 
toho koutku a sedli jsme si. Mikuláš 
rozsvítil baterku, a najednou jsem 
viděl nějaké zvíře na zemi – byla to 
myš. Pak jsem se už tolik nebál. Na 
konec hlídky jsme šli do holčičího tý-
píčka a probudili jsme druhou hlíd-
ku. Pak jsme šli spát. Další den jsme 
se dozvěděli, že byl v noci na druhou 
hlídku přepad. Takže se to hodilo, že 
Mikuláš vyprosil první hlídku. Nevi-
děli jsme přepad, ale jenom jednu 
jedinou myš.       Benjamin Sirovátka 

- Papoušek

vůdkyně BaPČa:

hlídka

plný název 167. oddíl skautů a skautek
roK založení 1988
vedení oddílu vůdkyně: Anička Semelová - Bapča, zástupkyně: Maruška 
Žáková - Mumin
adresa KluBovny Masarykovo nám. 70 (farní zahrada), Říčany
uspořádání oddílu dívčí družina Ventové, chlapecké družiny: 1. Orlové 
a Mravenci, 2. Ryšipové.
počet členů 30 dětí (13 světlušek, 14 vlčat a 3 skauti) ve věku 7–14 let, 
7 vedoucích
oBlíBené táBořiŠtě naše oblíbené tábořiště se nacházelo v Pilníkově u Trut-
nova, kam jsme jezdili po čtyři léta
KontaKt www.ricany.blanik.info

Říčany

oddíly
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„Být s lidmi, které 
mám ráda a kteří mají 
rádi mne, společně 
se učit, poznávat 
a prožívat krásné 
chvíle. S přáteli na celý 
život. To je náš oddíl.“

vůdkyně minitú:

Všude byla tma. Tedy skoro. Přede 
mnou plápolal obrovský oheň, je-
hož teplo sálalo na několik metrů 
okolo. Oheň také sem tam někoho 
překvapil dýmem nebo sprškou jis-
ker a mě každou chvíli vylétla ruka 
ke kapse košile, kde až doteď byla 
bezpečně schovaná březová kůrka 
se jménem připravená ke spálení. 
Však už za chvíli budu oficiálně 
Pipi. Nezměnitelně. Na chvíli mě 
ta myšlenka naplnila nejistotou. 
Tu ale okamžitě vystřídala radost 
a já jsem se začala těšit. Co chví-
li jsem si opakovala „spalovací“ 
větu, dokud jsme po jedné písničce 
neztichly a nepostavily se. Vyndala 
jsem kůrku, od Rarachů obdržela 
povzbudivý úsměv, vykročila k ohni 
a začala mluvit. Jak se ale můj hlas 
nesl tichem, mě překvapilo. Nikdy 
mě nenapadlo, že se tam hlas tak 
nese, ale nakonec, trochu nejistě, 
jsem ze sebe vydolovala zbytek 
a skončila. Následující ticho mi 
připadalo ještě hrobovější. Ale to 
už jsem jen kůrku vhodila do ohně 
a odstoupila k ostatním. Bylo to za 
mnou. Avšak den příprav za tento 
malý okamžik stál. Už jsem byla 
Pipi i oficiálně. A navždycky.

Pipi (dříve Markéta)

sPalování Jména

plný název 137. oddíl skautek Statečná srdce
roK založení 1968 (letos jsme oslavily výročí 40 let oddílu)
vedení oddílu vůdkyně: Markéta Vachulová - Minitú, zástupkyně: Klára 
Kochová - Miramis
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu vedoucí = Raraši (dvě družinky, starší Červenky a mlad-
ší Stonožky), Vlíčata, Lišverky, Krokoně 
počet členů 38, z toho 27 dětí a 11 vedoucích
oBlíBené táBořiŠtě máme rády všechny tábořiště, na kterých jsme táboři-
ly – Holostřevy, Studánky, Pilníkov a jistě i Malonty
KontaKt www.statecnasrdce.blanik.info

Statečná srdce
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„Oddíl je jedno 
z mála míst kde 

ještě skutečně platí: 
»Jeden za všechny, 

všichni za jednoho.« 
Bohudík…“

co dává skauting?

Všechno začalo v sedmi letech, kdy 
mě rodiče přihlásili do skautského 
oddílu. Tehdy tam byli všichni pod 
10 let, takže nebyla prakticky žád-
ná rivalita. A všem to bylo v tomto 
věku jedno – šlo přece o zábavu. 
Časté schůzky přispívaly k vyšší dů-
věře členů a víkendové akce podpo-
rovaly skautského ducha. O schůz-
kách jsme se toho hodně naučili a 
na akcích jsme aplikovali naše úsilí 
do praxe. Po pár letech se oddíl roz-
rostl a už nyní někteří členové po-
máhají vedoucím s hlídáním atd. 
Praxe se nyní vžívá do reálného ži-
vota a vedoucí se snaží odvést děti 
od drog, alkoholu, atd.

Ondřej Šmíd - Mika, 14 let
oddíl Orli

vůdce José:

Utahové
plný název 262. oddíl vlčat Utahové
roK založení 2005
vedení oddílu vůdce: Josef Cipra - José, zástupci: Jan Basík - Jenys, Vojtěch 
Šika - Kapitán, Dominik Kolář - Patey 
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 1 družina
počet členů 10
táBořiŠtě Malonty u Kaplice
KontaKt www.utahove.blanik.info

oddíly
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„Ba, tímto smyslem 
proniknut chci býti, 

nejvyšší závěr 
moudrosti je ten: 
jen pak jsi hoden 

svobody a žití, 
když rveš se o ně

 den co den.“
 

J. W. Goethe: Faust

Peklo v Jeseníkách

Nikdy pravděpodobně nezapome-
nu na snad největší turistický ná-
řez, který jsem kdy zažil. Jednalo 
se o sedlo s příznačným názvem 
Peklo, které leží kdesi v Jeseníkách 
a připletlo se nám do cesty na pu-
ťáku. Těžká krosna, puchýře po ví-
cedenním pochodu, a ještě do toho 
lilo. A k tomu stále nekončící svah, 
který byl pokryt místy neprostup-
ným křovím a dosahoval na turis-
tické poměry extrémní strmosti. 
Tak jsme se škrábali a škrábali, až 
se to přece nakonec povedlo. I když 
už mnozí nevěřili . Nahoře se 
naštěstí vyčasilo a my se vrhli na 
největší pláň borůvek, co jsem kdy 
viděl...

Jakub Jirsa - Gogo, 15 let

vůdce Čenda:

Orli
plný název 168. oddíl skautů Orli
roK založení 1999
vedení oddílu vůdce: Jan Manek - Čenda, zástupci: Saša 
Hauserová - Celestýna, Martin Kotmel - Bedla
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Pra-
ha 4 - Krč
uspořádání oddílu 2 družiny
počet členů 15
táBořiŠtě Tichá u Dolního Dvořiště
KontaKt www.orli.blanik.info



oddíly

www.blanik.info 20

vůdkyně ali:

družinové Pokřiky

poKřiK vlčat
My jsme malá vlčata, v příro-

dě jsme od rána, nevadí nám déšť 
a voda, vyrostou z nás skauti hola.

poKřiK sKauteK
Malá protěž v klínu skály, všemu 

zlému odolává, kolem sebe radost 
dává a nečeká vděku chvály.

poKřiK sKautů
Kormoráni každý den hledají vždy 

správný směr.
„Optimismus je druh 
odvahy, který dává 
důvěru v ostatní a vede 
k úspěchu.“

Robert Baden-Powell
zakladatel  skautingu

plný název 172. koedukovaný oddíl Protěže a Kormoráni
roK založení 1968 (Protěže), 1990 (Kormoráni)
vedení oddílu Alena Váchalová - Ali
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
počet členů 18
KontaKt www.kunratice.blanik.info

Kunratice

oddíly
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výlet na kolech

vůdce srnec:

„Život v oddíle mi dal 
strašně moc. Chtěl bych 
to předat dál. Péče 
o děti je péče o naši 
budoucnost.“

Někdo geniálně vymyslel, že na 
víkend pojedeme na kola. Ne, že 
bychom neměli rádi pěší výlety, 
ale takovouhle změnu jsme při-
vítali s radostí. Za jedné krásné 
květnové soboty jsme vyrazili jako 
vždy v hojném počtu z Prahy směr 
jih s cílem dobýt Blaník. Trasa byla 
skvěle naplánovaná, a tak jsme ani 
nepostřehli rozdíl hmotností kol 
oproti normálnímu stavu. Až k Bla-
níku jsme sice nedojeli, avšak náš 
náhradní cíl – zámek Konopiště – 
stál také za to. Dali jsme si zmrzli-
nu a pozorovali medvědy v hrad-
ním příkopu. Po pauzičce jsme 
objeli krásné rybníky a utábořili 
se na přespání pod širákem o pár 
kilometrů dále u golfového areálu. 
Tam jsme se také vypravili na pod-
večerní procházku poté, co jsme 
se ubytovali pod jedním velkým 
stromem. Asi to byl buk. Druhého 
dne jsme se vyčerpaní vrátili domů 
jinou neméně zajímavou cestou 
s exkurzí po Benešově. Za oba dny 
jsme ujeli 140 kilometrů a na ten-
hle výlet moc rádi vzpomínáme. Ať 
žije skauting a cyklistika!

Matrix

plný název 168. oddíl skautů Mayové
roK založení 1986
vedení oddílu vůdce: Václav Klepš - Srnec, zástupci: Vojtěch Tošovský - Fo-
rest, Filip Zindulka - Třesk, Filip Foglar - Vopys
adresa KluBovny areál střediska Blaník V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 1 družina
počet členů 17
táBořiŠtě Malonty v Novohradských horách
KontaKt www.mayove.wz.cz

Mayové
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statistika

struktura  
Členské základny

V protikladu k obecnému trendu snižování počtu členů Junáka jako celku 
středisko Blaník, podobně jako v minulých letech, i v roce 2007 vykázalo 
nárůst počtu členů. Na konci roku všech čtrnáct oddílů sdružovalo 358 
mladších členů (děti a mládež do 18 let) a 79 dospělých. To představuje 
přibližně jedno procento celkového počtu členů Junáka.

Počet členů střediska

 počet všech členů střediska   počet členů do 18 let

      
roK celKem vč. 

dospělýcH světluŠKy vlčata sKautKy sKauti rangers roveři

2005 401 57 84 77 42 19 40
2006 412 62 85 66 53 23 28
2007 437 86 114 57 51 19 31

PoČty Členů v Jednotlivých věkových kategoriích

31. 12. 2005 31. 12. 2006 31. 12. 2007

 členové do 18 let
 dospělí
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vzdělávací akce

řemřicH je vzdělávací akce, jejímž 
cílem je rozvinout v začínajících 
vedoucích (15+ let) základní kom-
petence, které jsou pro vedoucího 
dětského oddílu klíčové – z hledis-
ka požadavků Junáka, ale hlavně 
z hlediska praxe. 

řemřicH jsou dva víkendy nabité 
přednáškami i hrami a hrátkami… 

Dá se tu zažít kousíček dobro-
družství, nastudovat kdeco ze sed-
mi oborů, získat za to čekatelský 
dekret i poznat povětšinou fajn 
lidi, kteří žijí ve svých oddílech po-
dobnými starostmi a radostmi, 
případně kteří už s jejich řešením 
mají o pár (několik málo) let delší 
zkušenost. 

řemřicH – jako asi celorepubliko-
vý unikát – je pořádán týmem in-
struktorů z řad jednoho střediska. 
Jsme ale rádi, že můžeme nabízet 
možnost absolvovat kurz nejen 
našim členům, ale i zájemcům z ji-
ných středisek.

řemřicH 
> prostor pro vzájemnou inspiraci 
> nezvyklé hříčky a zážitky 
> bourání skautských mýtů 
> taháky pro činnost oddílů a družin 
> příležitost získat čekatelský dekret
> během let 2006–2007 jej absolvo-
valo 60 nových vedoucích 

Vůdcem kurzu je Ondřej Tesař - 
Bóža, jeho zástupcem je Jan Pe-
routka - Rocky 

Čekatelský kurz

Nácvik první pomoci v praxi na 
čekatelském kurzu Řemřich

www.remrich.blanik.info
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Junák a Blaník

7. skautské středisko Blaník 
je organizační složkou Junáka s právní subjektivitou, tedy v právních vzta-
zích vystupuje vlastním jménem – plný název střediska je :

Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko Blaník Praha 4

Junák - svaz skautů a skautek Čr
je dobrovolným a nepolitickým občanským sdružením ve smyslu zákona 
83/90 Sb. o sdružování občanů; sdružuje své členy a členky bez rozdílu 
národnosti, pohlaví, vyznání, politického přesvědčení nebo jiných rozdílů.

Se svými 50 000 členy je Junák největší organizací dětí a mládeže v Čes-
ké republice, je součástí světového skautského hnutí založeného lordem 
Baden-Powellem a je zakládajícím členem světových organizací skautů 
WOSM, WAGGGS a ISGF.    

Poslání
Posláním Junáka je podporovat všestranný rozvoj osobnosti mladých lidí. 
I když od vzniku skautského hnutí uplynulo v roce 2007 sto let a činnost 
v oddílech drží krok s dobou, přece základní metoda a zejména hodnoty, 
k nimž skauting mladé lidi vede, jako nadčasové zůstaly.  

Skauting usiluje – prostřednictvím hry a celé řady dalších aktivit podni-
kaných v rámci malé skupiny vrstevníků (ve skautském oddíle či družině) 
vychovávat soběstačné, odpovědné, schopné členy společnosti, kteří bu-
dou ve svém životě naplňovat základní principy skautingu: 
> povinnost K soBě – tedy odpovědnost za svůj život a svůj osobní rozvoj 
> služBa ostatním – připravenost být po všech stránkách platným a odpo-

vědným členem společnosti v duchu ideálů občanské společnosti 
> ducHovní rozvoJ – chápaný jako poslání hledat v životě hodnoty vyšší 

než materiální – pravdu, lásku, krásu…  

Vydalo v roce 2008 7. středisko Blaník pro vnitřní potřebu. Tisk Sprint, Praha.

Odvod členských příspěvků vyšším orgánům 98 880,00
Investice 0,00
Opravy 50 500,00
Inventář 172 075,00
Režie 21 877,00
Hlavní činnost (včetně akcí*) 660 423,00
celKem 1 003 755,00

Členské příspěvky 121 020,00
Státní dotace (MŠMT) 141 812,00
Krajské dotace 100 000,00
Ostatní 640 923,00
S vlivem na daň 0,00
celKem 1 003 755,00
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hospodaření

struktura PříJmů

struktura výdaJů

 členské příspěvky
 státní dotace
 krajské dotace
 ostatní

 odvod členských příspěvků
 opravy
 inventář
 režie
 hlavní činnost

Středisko Blaník v roce 2007

základní náklady na 
Provoz areálu v PodzámČí

náJem 8 016 Kč 
el. energie 9 646,50 Kč 
poJiŠtění oBJeKtů u Hp 4 215 Kč 

letní táBory

Táborů se účastnilo 292 dětí do 
18 let a 53 vedoucích.

složení nákladů na akci
materiál 51 %
služBy 18 %
doprava 21 %
ostatní 10%

Přehled PříJmů střediska

Přehled výdaJů střediska

struktura dotací

 účelová dotace MŠMT na vybavení a obnovu materiálu
 účelová dotace MHMP na dopravu dětí na/z letních táborů
 účelová dotace MHMP na opravu a pokrytí režijních nákladů v areálu 

kluboven V Podzámčí 

*akcí se rozumí střediskem organizovaná výchovná akce, určená zejména jeho mlad-
ším členům v mezích našeho poslání (tábory, soutěže, kurzy apod.)


