v ý roč ní z práva 2009

Dvacet let skautského
střediska Blaník

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 podnikaných v rámci malé skupiny vrstevníků (ve skautském
oddíle či družině) – vychovávat soběstačné,
odpovědné, schopné členy společnosti, kteří budou 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 odpovědným členem
společnosti v duchu ideálů občanské společnosti
> Duchovní rozvoj – chápaný jako poslání
hledat v životě hodnoty vyšší než materiální – pravdu, lásku, krásu…

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 České republice, je
součástí světového skautského hnutí založeného lordem Baden-Powellem a je zakládajícím členem světových organizací skautů
WOSM, WAGGGS a ISGF.
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poslání

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

Nebýt následujících institucí, obcí a společností, nemohli bychom v roce 2009 učinit pro děti
a mládež ani zlomek toho, co se nám podařilo. Proto jim a všem dalším, kteří podporují skautské
středisko Blaník, patří velký dík.

Hlavní město Praha Ministerstvo školství, Městská část Praha 4
mládeže a tělovýchovy

Dovozce reklamního
zboží

www.pilamrazek.cz

Rybářství
Nové Hrady, s.r.o.
Římskokatolická farnost
u kostela Nejsvětějšího
Srdce Páně

Římskokatolická
farnost Říčany

www.regucon.cz

Františkánský klášter Zásmuky

Římskokatolická
farnost Lhotka

Obec Černovice
Sbor dobrovolných hasičů
Černovice
Zemědělské družstvo
Černovice u Tábora
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Děkujeme rodičům
za ochotnou pomoc
při organizaci letního
i zimního tábora.
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poděkováíní

Děkujeme za podporu

Rok se s rokem opět sešel, a proto držíte v rukou výroční zprávu 7. skautského střediska
Blaník.
V roce 2010 uplyne dvacet let od znovuobnovení jeho činnosti. Jsem moc rád, že se
podařilo středisko provést po celou tu dobu
všemi nástrahami, a věřím, že má před sebou
nadějnou budoucnost. Odrazit se k ní jistě pomůže i uplynulý rok 2009.
V letos vydaném letáku o naší činnosti bylo
napsáno:
Nechte své dítě vyrůst ve skautském oddílu…
> získá přátele na celý život
> naučí se postarat o sebe a poradí si v náročné situaci
> osvojí si užitečné dovednosti pro dnešní
svět
> zažije nekončící řadu dobrodružství
> vezme život do svých rukou a převezme za
něj odpovědnost…
Věřím, že tento text vystihuje cíle, o jejichž
naplňování ve středisku usiluje 477 členů
v 16 oddílech. Blaník je s velkým náskokem
největším střediskem celého Junáka. Těžiště
našeho působení je především v oddílech – ač
jsou velmi různorodé, každý je kruhem lidí založeným na spolupráci, toleranci a přátelství;
všechny spojuje pedagogická vize skautingu
jako cesty k všestrannému rozvoji.
Průběžná oddílová činnost zahrnovala
v minulém roce především pravidelné každotýdenní schůzky a jedno či vícedenní akce
(výpravy) – uskutečnili jsme jich více než 200.
Vrcholem roční činnosti byly letní tábory, na
kterých svěřené děti strávily přes 4 500 účastnických dnů.
Podařila se i řada střediskových akcí: sportovní klání Blanické hry, teambuildingová
akce Výsadek, Sraz střediska a v neposlední
řadě i čekatelský kurz Řemřich, který vydal dalších 26 vedoucích-čekatelů. Právě vzdělávání
vedoucích považuji za klíč k dalším dobrým
dvaceti rokům.
Skautskou myšlenku služby jsme se snažili naplnit i účastí na konkrétních projektech
pomoci: zapojili jsme se do Květinového dne,
pomáhali při projektu Postavme školu v Africe, rozváželi Betlémské světlo, nebo třeba
skautky z oddílu Dobromysl prostřednictvím

Adopce na dálku podporovaly dívku z Indie.
V uplynulém roce jsme také navázali partnerství s ŘK farností Říčany a s kulturním festivalem Habrovka, na němž jsme zorganizovali
program pro dětské hosty.
To vše bychom nemohli uskutečňovat bez
mnoha hodin obětavé práce vedoucích a také
bez morální a finanční podpory řady osob, institucí i soukromých společností. Všem patří
náš velký dík.
Rok 2010 přinese jistě středisku řadu výzev,
zejména nejedna starost i příležitost vyplyne z nástupnictví po 65. středisku Rosomáci,
které se s Blaníkem na jaře sloučilo. S vším, co
středisko v budoucnu čeká, se bude muset vypořádat nové vedení Blaníku, které bude zvoleno na střediskovém sněmu v dubnu 2010.
Chtěl bych popřát Blaníku do dalších dvaceti let roky pokojné, plné radosti z dobře vykonané služby skautingu i celé společnosti.

Mgr. Jan Peroutka - Rocky
vedoucí 7. skautského střediska Blaník
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slovo úvodem

Slavíme dvacet let

Období od roku 1990 se vyznačovalo rychlou
a bouřlivou obnovou skautského hnutí, hlavním úsilím bylo vytvořit obnovenou silnou
a stabilní organizaci. Základy obnoveného
střediska Blaník tvořili jak členové z předcházejících období činnosti, tak mladá generace,
která měla chuť pustit se do práce ve skautském hnutí. Hlavní posilou členské základny
byli příchozí z oddílů TOM v Praze 4, Českých
turistů a zcela noví zájemci. Téměř 14 oddílů
se stalo součástí střediska Blaník se sídlem na
Praze 4, které sdružovalo již od začátku devadesátých let oddíly z Prahy 4, oblasti Smíchova, Vinohrad a později i Říčan. A tak je tomu
dodnes.
Velkou otázkou a problémem v těchto nádherných a nadšených začátcích bylo i hledání
dobrých prostor pro celoroční činnost střediska. Díky nabídce Úřadu městské části Praha 4
byly středisku poskytnuty prostory v bývalých
školičkách v Krči poblíž Jižní spojky a bývalé
Fruty. Prostory, které Úřad MČ poskytl, byly
v rámci nájemní smlouvy pronajaty středisku
na dobu patnácti let, a to včetně přilehlých
pozemků, které tvoří převážně hřiště a plochy
s možností využití ke hrám a jiným činnostem
během schůzek s dětmi. Při ohlédnutí zpět,
můžeme konstatovat, že nejméně do poloviny devadesátých let byly prostory kluboven
rekonstruovány, budovy dle možností opra-

veny, a to buď dobrovolníky, nebo při potřebě
odborných prací firmou. Veškeré práce byly financovány buď z příspěvků nebo z poskytnutých dotací, zejména pak z dotací pražského
magistrátu.
Ale vraťme se k činnosti střediska a jeho
oddílů. V průběhu času se středisku Blaník
rozšířila členská základna a je opravdu jedním z největších uskupení v rámci skautského
hnutí, což přináší radosti, ale i starosti. Je naší
radostí a chloubou, že ve středisku působí
opravdu dobří a zkušení vedoucí, kteří práci
s dětmi vykonávají svědomitě a věnují ji maximální péči. Nutno zdůraznit, že tato práce
je dobrovolná – tedy neplacená – na rozdíl od
některých jiných organizací.
Vytíženost krčského skautského areálu kluboven je maximální. Naštěstí jak smíchovské
oddíly, tak vinohradský a říčanský oddíl mají
pro svoji činnost vlastní pronajaté prostory.
Opravdu, není nás málo. V roce 2009 bylo
registrováno 389 dětí do 18 let a 87 dospělých – to je základna tvořící silné a prosperující středisko Blaník.
Starosti se nám ovšem nevyhýbají, a protože se blíží sice pomalu, ale jistě doba, kdy naše
nájemní smlouvy vyprší, věříme, že i tentokrát nám MČ Praha 4 ukáže svojí vlídnou tvář
a uzavře s námi smlouvu na další období.
Přinášíme zdánlivě málo – opak je pravdou.
Cílem naší práce je výchova dětí v jejich volném čase na neměnných a trvalých hodnotách
skautingu. Věříme, že tyto výsledky se přenáší
i do dalšího života mladého člověka.
Robert Štěpnička
tajemník střediska Blaník
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historie

Krátce po listopadových událostech roku 1989
se naplnilo dlouho očekávané přání všech
členů střediska Blaník – obnovit jeho činnost
a navázat tak na nucenou, téměř dvacetiletou
odmlku.

Střediskové akce 2009
Křížová cesta Postní setkání členů Blaníku, jejich přátel
a rodinných příslušníků se opět konalo na Petříně, kde jsme
společně procházeli tamní Křížovou cestu. Tradice, která
trvá od obnovení činnosti střediska.
Blanické Hry Tradičního jarního setkání členů Blaníku v are-

V roce 2009 pracovalo vedení
střediska Blaník ve složení:
Vedoucí: Jan Peroutka - Rocky
Zástupce vedoucího: Pavel
Černoch - Škrabák
Výchovný zpravodaj: Ondřej
Tesař - Bóža
Výchovná zpravodajka: Marie
Černá - Mumínek
Tajemník: Robert Štěpnička
Hospodář: Lukáš Teklý
Tiskový mluvčí: Marek Bárta
šéfredaktorka časopisu Blaník:

Anna Poesová - Áňa
vedoucí týmu www: Petr Pav-

lok - Vrána
Revizní komise: Petr Pavlok - ‑ Vrá-

álu kluboven V Podzámčí, které se odehrává v soutěžení
v různých netradičních sportovních disciplínách, se v květnu zúčastnilo 350 členů. Hry byly v duchu Starých českých
bájí a pověstí.

na, Lenka Dobrovolná - Lessi,
Petr Novotný - Kamil
Inventarizační komise: Josef
Cipra - Jose, Monika Macounová, Zuzana Šmilauerová

Na sv. Jiří – patrona skautů, se uskutečnilo tradiční setkání vůdců oddílů. Tentokráte se odehrálo v Lukách a neslo se ve sportovním duchu – začalo se
orientačním během, následoval živý fotbálek a tři zajímavé
informace od každého z oddílů (oblíbená hra, oblíbené místo, oblíbená či zajímavá činnost a libovolná otázka na kohokoliv přítomného). To již bylo při večerním ohni, na kterém
se pekly všelijaké dobroty.

Správci skautského areálu

Sraz vedoucích

V Podzámčí: Marek Vachule,

Mirek Váchal - Jerry, Jan Šárka - Perník

úspěch

Festival Habrovka Naši roveři a rangers se již šestým rokem

Družina Draků z Mod-

podíleli na organizaci hudebního festivalu Habrovka.

rého klíče se probojo-

Od roku 2003 Blaník na počátku podzimu připravuje pro své dospívající členy víkend plný nevšedních adrenalinových zážitků.

Výsadek

vala do celostátního
kola prestižního Svojsíkova závodu.

Podzimní setkání blanických oddílů na
Zbraslavi připravoval oddíl Keya.

Střediskový sraz

Kontaktní informace
Junák - svaz skautů a skautek ČR, 7. středisko BLANÍK Praha 4
Gončarenkova 15/628
IČ 604 469 27
Číslo účtu: 1928454389/0800
Vedoucí střediska (statutární orgán):
Jiří Fait, tel.: 603 780 021
blanik@blanik.info, www.blanik.info
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současnost

Vedení střediska

pořádán týmem instruktorů z řad jednoho
střediska. Jsme ale rádi, že můžeme nabízet
možnost absolvovat kurz nejen členům Blaníku, ale i zájemcům z jiných středisek.

ŘEMŘICH je vzdělávací akce zakončená zkouškami. Jejich úspěšné absolvování je kvalifikací pro vedení ve skautském oddíle. Posláním
kurzu je rozvinout v mladších vedoucích
(16+ let) schopnosti a dovednosti, které jsou
pro vedoucího dětského oddílu klíčové nejen z hlediska požadavků Junáka, ale hlavně
z hlediska praxe.
ŘEMŘICH jsou dva víkendy nabité přednáškami
a hrami… Dá se tu zažít kousek dobrodružství, nastudovat kdeco ze sedmi oborů (bezpečnost, hospodaření, metodika, myšlenkové
základy skautingu, právo a organizace, zdravověda, pedagogika a psychologie) a získat za
to čekatelský dekret.
ŘEMŘICH je možnost poznat lidi, kteří žijí ve
svých oddílech podobnými starostmi a radostmi, případně kteří už s jejich řešením
mají o pár let delší zkušenost.
ŘEMŘICH – jako asi celorepublikový unikát – je

Řemřich

>
>
>
>

prostor pro vzájemnou inspiraci
nezvyklé hříčky a zážitky
bourání skautských mýtů
taháky pro činnost oddílů a družin

Během let 2006–2009 Řemřich absolvovalo
více než 100 nových vedoucích.
Děkujeme za každoroční pohostinství farnímu úřadu v Zásmukách a Asociaci TOM za
Herberk ve Sloupu v Čechách.

7

www.remrich.blanik.info

Řemřich

vzdělávací akce

Výprava na Věnce

Pak jen zamaskujeme větvičkami místa, kde
je drát přespříliš vidět (naneštěstí do našeho
oddílu stále nedorazila bezdrátová technologie) a pokusíme se naposledy z vyšlého šišojdu vytvořit kruh.
Poté, co se nám to úspěšně podaří, se vrhneme rychle na další, neboť každé vlče má
doma stůl a na něm prostor pro vámi vyrobený unikát.

Kouzlo Vánoc je zajisté cítit každou zimu.
V oddílové činnosti se tohoto kouzla snad
vždy využívá a pořádají se nejrůznějí Vánoční výpravy, Vánočky, Vánoce a další, zcela jistě
vypečené akce. Tak je tomu i u nás. Ovšem, my
nezůstáváme jen u výpravy vánoční. Každým
rokem se před Adventem vydáváme na „Výpravu na Věnce“.
Geografický cíl výprav není vždy stejný, stejně jako celý scénář výpravy.
Dokonce by se snad dalo i říct, že informačně natvrdlý jedinec by si po dlouhou dobu
výpravy snad ani neuvědomil, že je něčím význačná. Ovšem, tohoto poznání by rychle nabyl ve chvíli, když by zjistil, že mu chybí zelený
drát, štípací kleště a tenké rukavice – tedy věci
nezbytné k výrobě adventního věnce, občas
i kulatého.
Samotná výroba věnce není nic složitého. Stačí v brdských lesích najít dostatečné
množství nejlépe smrkových větviček, většinou se využívá přírodních polomů či čerstvě
pokácených stromů. Z oné obrovské zelené
hromady, kterou vedoucí někde splašil, si postupně vybíráte ty nejkrásnější pichlavé větve a drátem je svazujete do podoby jakéhosi
hada. Když usoudíte, že had je dostatečně
dlouhý, stočíte ho dokola, spojíte a zavážete.

Vojta

Plný název 138. oddíl skautů Černý šíp
rok založení 1990
vedení oddílu vůdce: Vojta Petr, zástupce: Tomáš
Gal - Bobíšek
adresa klubovny Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5,
150 00
uspořádání oddílu tři družiny: Psanci, Stínající
(vlčata), Harceři (skauti)
počet členů: 15 vlčat, 7 skautů, 4 vedoucí
tábořiště 2009 Hodkov na Sedlčansku
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Černý šíp

oddíly

Ča jovna
týdne už má každý dost peněz a navíc poslední večer pak přichází velké slevy, kdy si každý
může objednat co hrdlo ráčí a nemusí se vůbec omezovat.
Čajovna je u nás velmi oblíbená a na každých horách je jí dán dostatečný prostor, abychom nebyly o tento zážitek připraveny.

Každé jarní prázdniny jezdíme s oddílem na
hory. Celé dny lyžujeme a užíváme si sněhu,
kterého je v Praze každý rok tak poskromnu.
A večer, po hrách a po večeři, přijdou na řadu
Koruny, Eura, či jiná měna, sloužící jako výhra
v etapové hře, a otevírá se čajovna. Jedna celá
místnost je vyhrazena pro tuto naší tradiční
odpočinkovou činnost. Stoly jsou vyzdobené
svíčkami, látkami a dalšími dekoracemi, obsluha rozdává čajové lístky a jediné, co se čeká
od zákazníků je to, aby si vybrali čaj, kapučíno, čokoládu či sladkosti nebo jiné pochoutky.
Příjemné posezení je doprovázené uklidňující hudbou, praskáním ohně a vůní vonných
tyček. Je to místo, kde si můžete popovídat
s přáteli, zapůjčit si časopisy nebo komiksy,
vyluštit sudoku či křížovku, nebo prostě jenom odpočívat a vychutnávat si lahodný čaj.
Komu ani tohle nestačí, může si najít někoho,
s kým by si mohl zahrát jednu z her, které jsou
tu taky všem k dispozici.
S čajovnou přichází jedinečná příležitost, jak
si v klidu užít zbytek dne, který je jinak opravdu náročný. Navíc každý patří do jiné skupiny
zdatnosti, co se lyžování týče, a s ostatními se
moc nedostane do kontaktu, což si pak může
večer bohatě vynahradit. Zpočátku je samozřejmě trochu obtížné vyjít s penězi a každý
přepočítává úzkostně své útraty, ale ke konci

Plný název 137. oddíl světlušek Dobromysl
rok založení 1990
vedení oddílu vůdkyně: Eva Budišová - Žluvka,

zástupkyně: Kristýna Šárková - Mazel

adresa klubovny areál střediska Blaník

V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 2 družiny světlušek: Světlušky,
Pandy; 2 družiny skautek: Bobři, Ještěrky; družina
rangers Vydry
počet členek 36 – světlušky (10), skautky (17),
rangers + vedoucí (9)
tábořiště 2009 Kožlany u Rakovníka
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Dobromysl

oddíly

Sčítání vodního ptactva

do Kamenného Přívozu a odtud jsme už jeli
vlakem domů. Na Hlavním nádraží jsme se
pak rozloučili a šli každý svou cestou domů do
tepla. Bylo to fajn.

Sešli jsme se ráno na Hlavním nádraží. Podpořit nás přišel Pif, který nás doprovodil k vlaku,
ale s námi nejel. Po cestě vlakem jsme pozorovali krajinu a já využil čas také k tomu, abych
se naučil na mobilu psát T9.
Z Týnce nad Sázavou jsme už šli pěšky a bavili se tím, že jsme po sobě házeli „mnohostranné geometrické útvary“ (sněhové koule).
Podél řeky jsme již sčítali vodní ptactvo, např.
kachny, kačery, skorce, volavky atd. Bylo strašně sněhu, kterým jsme se brodili a pak jsme
si po pár kilometrech dali přestávku u takové
loďky a dali si sváču a horký čaj. U nějakého plotu jsem našel zajímavou tyč, která mi
pak sloužila jako hůl a zároveň jako zábava
po celou dobu výpravy – házení do dálky, zapichování do sněhu, sekání do sněhu apod.
U blízkého jezu bylo zajímavé, kolik tam bylo
nahrnutého sněhu, který nejspíš připlul z Týnce. Opodál jsme objevili na stromech strašně
moc ptáků jednoho druhu, jehož jméno si už
nepamatuji*. To se nám to sčítalo!
Po dalším pochodu jsme si u elektrárenského náhonu, který vytékal z řeky Sázavy, dali
pod mostem další svačinku. Kousek dál jsme
odbočili od řeky do lesa, kde jsme míjeli střelnice a s Filasem jsme si tam nasbírali vystřelené patrony. Dobrej úlovek! Pak jsme došli

Šipka  ™
* byli to kormoráni
celkem jsme letos nasčítali 483 jedinců z šesti
druhů vodních ptáků

Plný název 137. oddíl skautů Havrani
rok založení 1990
vedení oddílu vůdce: Marek Bárta, zástupci: Josef
Justián, Pavel Zbytovský
adresa klubovny Panská 1, Praha 1
uspořádání oddílu družina skautů a družina
vlčat
počet členů 14 dětí + 4 vedoucí
tábořiště 2009 Nemojov u Dvora Králové
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Havrani

oddíly

Antiden

zalezou do svých teplých spacáků. Po dvou hodinách, v době, kdy již všichni jisto jistě tvrdě
spí, se ale ozve budíček (špatně hraná trubka
je k tomuto účelu nejvhodnější, jak mohou
mnozí pamětníci potvrdit) a propuká táborový den se vším, co k němu patří (rozcvička,
potok atd.). Zbytek si jistě každý domyslí.
Závěrem apeluji na vedoucí, kteří mají
v plánu dopřát tento zážitek svým svěřencům.
Při uskutečňování antidne buďte důslední,
pořádný antiden se dá zažít jen poprvé. Budete-li zkracovat dopolední programy, vynechávat nástupy, šidit práci i odpolední odpočinek,
prožitek antidne naprosto znehodnotíte.

Inkové jsou oddílem s mnohadesetiletou tradicí. Během dlouhých let se samozřejmě utvořilo nepřeberné množství oddílových zvyků,
již zlidovělých přísloví a pranostik (Loupá-li
Snacka v koleni, bude pršet) a vážných téměř
slavnostních rituálů, díky své propracované
a dlouhým opakováním vycizelované liturgii
ne nepodobné náboženským obřadům (např.
losování mundialu). Co bychom ale byli za
oddíl českých skautů, postrádali-li bychom ve
svém repertoiru něco laskavého werichovského humoru, okořeněného špetkou nefalšované švejkoviny. Spatra si vzpomenu na tolik oddílových šprýmů, že by to stačilo na popsání
zbytku stránky. Jistě ale důvěrně znáte nepříjemně rozpačité okamžiky, když se dostanete
do společnosti lidí, kteří se mezi sebou dobře
znají a nevědomky vás zaženou do autu z konverzačního hřiště narážkami na vám neznámé
ale pochopitelně velmi vtipné historky (např.
Kombajnova hláška „To se doopravdy stalo.“
Zřejmě nechápete, o co se jedná, ale věřte mi,
byla to poctivá oddílová prča).
Jedním z blyštivých klenotů takřka bezedné
klenotnice inkovských tradic je antiden. Začíná důslednou přípravou, která tkví v mimořádně fyzicky náročném programu táborového dne, takového dne, po kterém všichni rádi

Plný název 77. oddíl skautů Inků
rok založení 2002
vedení oddílu vůdce: Vojtěch Hromek - Bubík,

zástupci: Matouš Bořkovec - Malina, Kryštof
Bořkovec
adresa klubovny K Habrovce, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 1 velká družina
počet členů 15 dětí + 5 vedoucích
tábořiště 2009 Holostřevy
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Inkové

oddíly

Narozeniny

konce neklade vůbec žádný odpor! Bez urážky,
ale toto vážně ohrožuje důstojnost celého
obřadu. Poslední komplikací je ještě klesající
počet narozenin našich členů v době tábora,
ale tomu pochopitelně nemůžeme nijak zamezit.
Na závěr si dovolím předložit osobní prosbu: drazí oslavenci, udělejte nám radost a dělejte, jako byste na své narozeniny dočista zapomněli. Nenoste plavky na nástup a utíkejte,
křičte, kopejte a cákejte, ale hlavně se nevzdávejte bez boje.

Narozeniny na táboře. Nestává se to často, ale
když už se to stane, tak se to musí pořádně
oslavit. A nejlepším způsobem je samozřejmě
pořádná gratulace. Gratulace, na kterou se
nezapomíná.
Jak na to? To musíte v den onoho slavného
jubilea počkat na vhodnou příležitost, ideálně na nástup, a potom se s obrovským výkřikem „Někdo má narozeniny!“ zmocnít se (ne)
šťastného oslavence a cestou necestou ho dovléct k nejbližší a nejhlubší vodní ploše a dát
mu pořádného vodního hobla. Poté se všichni vydejte na spásný útěk před oslavencem,
který dostane záchvat zuřivosti a s pořádným
řevem se ujme úkolu všechny alespoň trochu
namočit. To se mu taky mnohdy podaří, a tak
se všichni zúčastnění se smíchem odcházejí
převléci.
Ne, není to tak hrozné, jak by se mnohým
mohlo zdát. Byť někdy dojde i na slzičky, voda
nakonec uschne a všichni se zase udobří.
To by bylo k teorii. Ale jak je to vlastně u nás?
Posledních několik let se dokonce i v našem
oddíle rozmohly některé nešvary – množí se
případy, kdy si jubilant vzal pod kroj plavky
a nenápadně si rozepnul knoflíčky. Dále tu
máme taky incident, kdy oběť gratulace nejeví sebemenší zájem o dění okolo sebe a do-

Plný název 138. oddíl Keya
rok založení 1992
vedení oddílu vůdce: Václav Sixta - Kosťa
adresa klubovny areál střediska Blaník
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 7 družin všech věkových
kategorií
počet členů 61
tábořiště 2009 Srlín
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Keya

oddíly

TRADICE ODDÍLU

přepočítám, tak jsme párky asi měli… Velmi
povedená výprava.
Každopádně na táboře párky nemůžou chybět a i tam se objevily. Tábor je bezvadná věc…
Je tam i jiné jídlo než párky – to je samozřejmé…
No, a to je asi naše největší tradice v oddílu…
Myslím, že je to skvělá tradice. Všem vyhovuje
a když nedělá párky Jerry, je to v pohodě. 

Vždy, když jedeme na výpravu, máme k první
večeři párky. Většinou jezdíme v pátek, a tak
jsme nazvali tuto tradici „Páteční párky“. Tak
třeba má první výprava. K večeru jsme dorazili na určené místo a Ali začala vařit párky. My
jsme si zatím vybalili a trošku jsme blbnuli.
Pak Ali zavolala, že je večeře, tak jsme hned
běželi na jídlo. Po párcích se jde spát…
Na další výpravě jsme spali v klubovně.
A samozřejmě jsme měli… párky… Ale Jerry
bohužel není tak dobrý kuchař a z jeho párků se stala spíš paštika…. Nic dobrého to teda
nebylo. Řekl bych, že jsme si všichni nepochutnali, ale nevadí, myslím, že polévku z pytlíku
Jerry zvládá bezvadně. 
Další výprava v Lada byla dost dobrá, no
a co nechybělo??? Párky… V chaloupce, kde
jsme pobyli celý víkend, nebylo zrovna teplo,
ale měli jsme tam topení, tak to bylo dobré.
Tentokrát se párky vyvedly a my šli s plnými
bříšky do spacáku. Tak i tuto výpravu jsme
přežili ve zdraví.
Výprava v Kácově neměla chybu. Už si ani
nepamatuji, jestli jsme měli párky… Ale co
vím, že jsme čekali pěkně dlouho na vlak.
Také si pamatuji, že jsme dělali palačinky. A,
jak všichni ví, byly modré… No, když si to tak

Plný název 172. koedukovaný oddíl Protěže

a Kormoráni

rok založení 1968 (Protěže), 1990 (Kormoráni)
vedení oddílu vůdkyně: Alena Váchalová - Ali,

zástupce: Miroslav Váchal - Jerry

adresa klubovny areál střediska Blaník

V Podzámčí, Praha 4 - Krč
počet členů 19
Tábořiště 2008 Janova Ves
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Kunratice

oddíly

Naše tábořiště v Malontech

Naše tábořiště a celé jeho okolí nám prostě
všem přirostlo k srdci a tábory tam strávené
nám zůstanou navždy vryty do paměti. Myslím, že až se rozhodneme zase někdy změnit
místo tábořiště, budeme na toto „malontské“
dlouho vzpomínat a asi se nám bude i trochu
stýskat.

Nejstarší tradicí našeho oddílu je naše letní
tábořiště, které se nachází uprostřed lesů Novohradských hor u obce Malonty. Naše generace zde prožila všechny tábory svého dětství
a odnesla si z nich nepřeberné množství nejrůznějších vzpomínek.
Při každoroční cestě na tábořiště přes louky a lesy každý z nás starších tak trochu nostalgicky vzpomíná na to, jak šel touto cestou
poprvé jako malý kluk. Když dorazíme na tábořiště, přivítá nás zelená louka, šumící les,
zurčící potok a také dřevěná kuchyň, která
ovšem potřebuje většinou trochu opravit.
Po postavení tee-pee a zvládnutí dalších
prací můžeme začít naplno využívat všech
nabídek našeho tábořiště. Ticho lesa je útočištěm pro každého, kdo chce na chvíli uniknout
z někdy rušného tábořiště, pro mlsouny roste
nedaleko spousta borůvek. Bez koupání by to
nebyl tábor, proto stavíme každý rok na potoce přehradu (v horkých červencových dnech je
nám koupání ve studeném potoce příjemným
osvěžením).
Kdo by nevzpomínal na puťáky do blízkého
i vzdálenějšího okolí, kdo zapomene na výlety
na kolech, třeba i k Lipenské přehradě? Nebo
jak jsme přespávali u Leopoldova a potom hledali zprávy pod mostem v Pohorské vsi…

Plný název 168. oddíl skautů Mayové
rok založení 1986
vedení oddílu vůdce: Filip Foglar - Vopičák,

zástupci: Vojtěch Tošovský - Forest, Filip
Zindulka - Třesk, Václav Šika - Krtek
adresa klubovny areál střediska Blaník
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 1 družina
počet členů 22: 18 vlčat + 4 vedoucí
tábořiště 2008 Malonty v Novohradských horách
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Mayové

oddíly

Jak slavíme Vánoce?
Každý rok, jak už to tak bývá, musíme řádně
oslavit Vánoce. Jezdíme na vánoční výpravu
obvykle třetí víkend v prosinci. Je to jediná
výprava za rok, na které se sejdeme všechny
z oddílu: skautky, světlušky, RS a vedoucí...
Chodíme z Dobřichovic po modré značce přes
Hvíždinec a Kamennou do Řevnic. Je to na jihozápad od Prahy. Jsme rády, když už je vše zasněžené a my můžeme dělat stopy do sněhu
a pozorovat stopy zvířat. Aby si Vánoce užila
i zvířátka, ozdobíme v lese jeden strom jídlem
pro zvířata (například mrkvemi apod.) Cestou
také hrajeme jako vždy zábavné hry. Ke konci
výpravy se ještě potkáváme s částí klučičího
oddílu. Kluci vždy nasbírají spoustu jmelí,
o které se s námi rozdělí.
Po vánoční výpravě ještě následuje vánoční
schůzka. Tam přijdou i ty, které už do našeho
oddílu nechodí. Jedna z tradic je, že pořádáme soutěž o nej- cukroví. Hodnotí se různé
kategorie, např. nejchutnější, nejvoňavější,
nejhezčí... Potom dáme pod stromeček dárky
a společně si je rozbalujeme. Máme tam také
vánoční hostinu. Když zahrajeme svoje připravená divadla, tak se rozejdeme domů a máme
další nový zážitek.
Anička

Plný název 138. oddíl skautek Modrý klíč
rok založení 1990
vedení oddílu Ája Ondříčková, Anča

Rambousková – skautky Káďa Ondříčková – RS;
Kačka Petrová, Jána Poesová; Áňa+Máňa Poesovy světlušky, Zuzka Šmilauerová – hospodář
adresa klubovny Janáčkovo nábřeží 47, Praha 5,
150 00
uspořádání oddílu Svišti+Berušky (světlušky),
Draci+Pěšáci (skautky), Rangers
počet členek 54 – skautky: 16, světlušky: 23,
vedení+RS: 15
tábořiště 2009 Hodkov na Sedlčansku
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Modrý klíč

oddíly

Noční pochod na Sněžku

kend, i ten den a půl je na odpočinek skoro
málo. Ale nám všem je jasné, že za rok jdeme
znovu!

Když jsem přemýšlel, jakou tradici zde budu
prezentovat, tak na Sněžku padla jasná volba.
Někteří účastníci tvrdí, že si vždy hrábnou až
na dno. O co ale jde.
Cílem této akce je překonat vzdálenost
z Harrachova na Sněžku a to tak, abychom na
Sněžce byli na východ Slunce. Z důvodu příznivého času východu Slunce se tento podnik
koná na konci května. Trasa i s následným sestupem do Pece p. Sněžkou nebo do Špindlerova Mlýna měří 45–50 km. Začíná se k večeru
v Harrachově, obvykle mezi šestou sedmou.
Cesta vede nahoru na hřeben na Voseckou
boudu, pokračuje po hřebeni obvykle s malou
zastávkou u pramenů Labe. Dále nás nohy
nesou na Špindlerovu boudu. Zde začíná být
pochod obtížnější, je tma a cesta je místy velmi rozbitá (to mě občas vede k úvaze, zdali
česko-polské přátelství je také tak rozbité,
jako stejnojmenná pěšina). Nejnáročnější je
však závěrečný výstup na Sněžku. V mrazivých
teplotách, ostrém větru a se čtyřiceti kilometry v nohách se na tomto úseku opravdu tříbí
charaktery. O to je však východ Slunce větší
odměnou.
Následný sestup do Pece je jen již jakousi
formalitou. Únava je opravdu značná. Není
divu, že na akci je nutno vyhradit si celý ví-

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, Praha 4 - Krč
uspořádání oddílu 2 družiny
počet členů 10
tábořiště 2009 Tichá u Dolního Dvořiště
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Orli

oddíly

Manévry

jedna pro kluky, druhá pro holky a družinky
je jdou každá z jednoho směru. Někde se tedy
většinou potkají, je to dobrá motivace, protože ne vždy se potkají přesně v půli, to si pak
ta družinka, která je pozadu rozmyslí jestli
náhodou není lepší přidat J. To jsou tedy manévry, akce v Protěži tradiční.

Manévry patřily k Protěži od nepaměti. Vždy
byly a budou součástí táborových programů.
Všichni se na ně těší, jak vedení, tak i skauti
a skautky, pravda nováčci se jich někdy bojí, ale
jakmile jedny zvládnou, projdou si je, i oni se
pak těší a manévry si užívají, vždyť je to chvíle,
kdy je člověk sám, jen s lidmi ze své družinky,
není tam žádný vedoucí... co víc si přát?
A o co se vlastně jedná? Jak jsem již napsal,
manévry jsou táborová akce. Někomu se možná po přečtení tohoto slova vybaví vojenské
manévry. Ano, má to souvislost, ale jen stylem,
kterým probíhá rychlý odchod z tábora. Tak
tedy, vše začne zapískáním pěti čárek. To je pro
všechny znamení, že si mají do deseti (v noci
do patnácti) minut sbalit vše potřebné na dva
až tři dny. Rádci družin si vyzvednou z kuchyně také jídlo, které si pak mezi sebou družinka
rozdělí. Po deseti minutách je vstup do tábora
zakázán, co si kdo vzal, to má a co si nevzal,
to nemá. Tak už to v životě hold chodí. V tuto
chvíli dostane každá družinka obálku s úkoly
a mapami a mohou začít vymýšlet, kudy půjdou. Samozřejmě družinky mezi sebou soutěží, zvlášť družinky kluků, zvlášť holek.
A co je cílem? Cílem je co nejlépe splnit zadané úkoly a pak taky dojít v časovém limitu...
ne později, ale ani dříve. Jsou vždy dvě trasy,

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 7 družin (Bobři, Tučňáci, Vydry, Sojky,
Guará, Sardinky, roveři)
počet členů 80: skauti (15), skautky (13), světlušky
(14), vlčata (12), roveři (9), vedení (17)
tábořiště 2009 kousek od Vletic u Krásné Hory nad
Vltavou
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Protěž

oddíly

TRH

losuje ze všech zúčastněných a ti si postupně
mohou vzít cokoli, co na pultech zbylo.
Když se tržnice uzavře, ještě dlouho je vidět
skupiny spokojených zákazníků, kteří si vzájemně obhlíží, případně i vyměňují, co nakoupili a zkoušejí své nové věci a pochopitelně
nacpávají se dobrotama.

Událost, kterou všichni od začátku tábora
toužebně očekávají. Nastává v podvečer před
odjezdem domů. Cesta k ní je ovšem složitá –
během celého tábora je třeba shromáždit potřebná platidla (=měděné dukátky, kůže, klíče, skleněné kuličky). Platidla se dostávají za
body, získané při etapové hře, či za bodování
pořádku nebo nějaký záslužný čin. (Naopak za
špatné chování se odebírají.)
Napětí stoupá. Vedoucí obsadí jídelnu a než
se vše nachystá na pulty, nikdo se nesmí ani
přiblížit – prostor je opravdu bedlivě střežen.
Následuje otevření, které je provázeno masovým během do nitra tržiště. Nejdřív se prohlíží sortiment, pak dochází ke dražbě obzvláště
hodnotných a žádaných předmětů a poté už
následuje vlastní prodej. Dlužno podotknout,
že vedoucí se hojně předhánějí v nabízení svého zboží, čímž dokreslují tržištní atmosféru.
Návštěvníci tržiště si mohou zakoupit cukrovinky, slanosti, tábornické vybavení, výtvarné potřeby, knihy, časopisy, hračky, nálepky,
skládačky, různé cerepetičky, módní doplňky,
hry, skládačky atd. U některých prodejců lze
usmlouvat množstevní či jinou slevu. Příjemný je i peněžní bonus během nakupování
či všeobecné vyhlášení slev. Na konci se taky

Plný název 167. oddíl skautů a skautek
rok založení 1988
vedení oddílu vůdkyně: Anička Semelová - Bapča,

další vedoucí Šárka Oraská, Anička
Remešová - Kecka, Lída Böhmová - Žába, Maru
Černá - Mumin (Šprt), Tomáš Kroupa, Jenda
Thümmel, Janek Vlček, Honza Semela - Bořek, Jirka
Černý - Golda
adresa klubovny Masarykovo nám. 70 (farní
zahrada), Říčany u Prahy
uspořádání oddílu 2 dívčí družiny: Trpaslíci
(5–6 let) a Ventové (8–12 let), 2 chlapecké družiny:
Ryšipové (8–10 let) a skauti (10–13 let)
počet členů 42 dětí (21 světlušek, 4 skautky,
14 vlčat a 3 skauti) ve věku 7–14 let, 10 vedoucích
tábořiště 2009 Kožlany u Rakovníka
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Co se na táboře nestihlo

hra. Všechny děti tak mohou zavzpomínat na
pěkné táborové dny a povzbudí se tak na další skautský rok, který bude neméně zábavný,
jako ten předchozí.

Co se na táboře nestihlo je název naší každoroční akce, která se koná první víkend v září
a je zahajovací akcí celého nového skautského
roku. Akce se koná většinou dva/tři dny s jedním/dvěma přespáním ve stanech, protože je
ještě venku docela teplo, a tak nikomu nevadí,
že si ještě jednu noc připomenou tábor. Každý
rok máme tábor tématický, proto téma této
víkendovky odpovídá tématu tábora. Letošní
rok jsme cestovali časem až do přítomnosti,
proto jsme na zahajovací výpravě postoupili až do budoucnosti a snažili se vypořádat
s mimozemskými civilizacemi. Této výpravy
se mohou zůčastnit i členové, kteří nejeli na
tábor, a tak není nouze o vypravování táborových zážitků. Večer se promítají táborové fotky
na velké plátno a vyplní se táborový dotazník,
který dětem připomene pěkné zážitky, nesmí
samozřejmě chybět ani pořádný oheň. Druhý
den ráno vypadá samozřejmě jako běžný táborový den – ranní rozcvička, hygiena, snídaně
a už je přichystána další část, která je složena
ze zábavných tématických programů, které se
na táboře nestihly, nebo táborové téma dále
rozvíjejí. Programy jsou družinové i společné
a nechybí ani mezidružinové soutěže. Nechybí
ani výlet na nějaké zajímavé místo, abychom
poznali přírodu a někdy je připravena i noční

Plný název 20. oddíl skautů a skautek Scarabeus
rok založení 1990
vedení oddílu vůdkyně: Klára Herdová - Houska,

zástupci: Jaromír Mareček - Lev, Barbora Herdová - Beruška
adresa klubovny Náměstí Jiřího z Poděbrad,
Praha 3, Vinohrady (suterén kostela)
uspořádání oddílu 4 družiny
počet členů 33: skautky (8), světlušky (4), vlčata
(6), skauti (4), roveři (2), vedoucí (9)
tábořiště 2009 Myslkov (Středočeský kraj)
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Raraší mor
Tento oddílový zvyk se děje na některých táborech. Spočívá to v tom, že Raraši (tak se říká
našim vedoucím) mají epidemii, která je velmi
nakažlivá, a tak se o program a všechny ostatní věci stará jedno dopoledne a někdy i část
odpoledne nejstarší družinka. Že je raraší mor
se pozná tak, že ráno u tee-pee vedoucích je
pirátská vlajka a pokyny na ten den – co vařit,
pokud, tak co nakoupit, na kolik metrů se smíme přibližovat k nakaženým, abychom se sami
nenakazili. Den pak probíhá skoro úplně normálně, ale je to hlavně na tom, co vymyslí nejstarší holky a bývá to více odpočinkové. V průběhu dne musíme pečovat o nemocné, nosit
jim jídlo a pití. Rarachy můžeme vidět (třeba
cestou na latrínu) ve velmi podivném oblečení
a také se hodně divně chovají. Třeba chodí s lanem kolem pasu a síťkou u pusy nebo v igelitovém pytli, s mapou v ruce a chtějí se zorientovat podle stožáru, anebo chodí tak, že tančí
s nafukovacím balónkem, který má na sobě
klobouk a košili a mluví na něj. Večer, když se
Raraši uzdraví, už je všechno jako normálně.

Plný název 137. oddíl skautek Statečná srdce
rok založení 1968
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 mladší Stonožky), Vlíčata, Lišverky,
Krokoně
počet členů 39: Vlíčata (8), Lišverky (11), Krokoně,
Raraši (11)
tábořiště 2009 Křeč u Tábora

Škubánek a Pedro
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Hra pro tvrdé skauty – Vybika

růžovým sadem, ale spíše projití sedmi kruhy
pekla. Co se dá říci s jistotou, je to, že každý
jedinec z této bitvy odchází se zocelenou duší,
ale hlavně se zoceleným tělem.

Bum! Rána jak z děla a míč málem vylamuje jednu lať z dřevěného obložení tělocvičny.
„Do háje, kluci, nedokážete si hrát normálně
a potichu?!“ křičí vrchní sokolník, který vyběhl s brunátnou tváři ze své kanceláře. Záhy
uhýbá míči, který mu prolétne těsně kolem
hlavy a my můžeme pokračovat ve hře. „Jau,
to byl můj nos“, odbíhá vybitý hráč. Další míčem zasažená tvář hráče odbíhá za postranní
čáru a za podpory mnoha ostatních vybitých
v mrtvolišti řve na celou tělocvičnu „Vybij ho!“,
„To je levák!“, „Ten má kliku!“. A poté nastane
hromadné nadšení, z dalšího vybitého hráče.
Potom se vrací téměř všichni na hrací plochu
a poslední muž na hřišti se záhy stává prvním
vybitým. Naštěstí pro něj do kotníku. Jeho
slova: „To bylo od země“, byla umlčena dalším
míčem.
Volejbalové míče létají skoro nadzvukovou
rychlostí po tělocvičně a sráží všechno, co jim
přijde do cesty – ať už pouhý vlásek nebo část
oblečení až po břícha a hlavy nešťastníků.
Každý se svou jedinečnou házecí technikou
snaží překvapit protivníka, který se svými
neuvěřitelně akrobatickými výkony pokouší
míči vyhnout. Někdy úspěšně, někdy neúspěšně a občas bolestivě. Vybika je tvrdá hra pro
tvrdé chlapy a rozhodně to není procházka

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 vlčat
počet členů 15
tábořiště 2008 Malonty u Kaplice
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2009

19 350
151 581
24 800
100 000
717 916

45 020
197 538
22 600
80 000
746356

CELKEM

1 013 647

1 091 694

Přehled výdajů střediska

2008

2009

216 007
0
52 200
22 310
48 504
653 279

282 717
0
77 377
16 943
52 855
623 862

992 300

1 053 754

2008

2009

nájemné

8 208

8 436

el.energie

11 608

18 902

4 215

4 215

Vybavení pro hlavní činnost
Investice
Opravy a údržba kluboven v nájmu
Režie (kancelář, propagace aj.)
Vzdělávání a kvalifikace vedoucích
Hlavní činnost (včetně akcí*)
CELKEM
základní náklady na provoz areálu kluboven
„Podzámčí“ (v Kč)

pojištění objektů u Hasičské pojišťovny
Zpráva revizní komise střediska za r. 2009
(výňatek)

Středisko hospodaří v souladu se svým posláním. Účetnictví je vedeno
v souladu s platnými právními předpisy, zejm. zák. 563/1991 Sb.; podává
zejména věrný, úplný a poctivý obraz o hospodaření střediska.
V Praze 17. 3. 2010
Mgr. Petr Pavlok
předseda revizní komise střediska
složení nákladů na akci**

materiál
doprava
služby
potraviny
ostatní
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2008

Členské příspěvky*
Státní dotace (MŠMT) – provozní výdaje
Státní dotace (MŠMT) – vzdělávání vedoucích
Krajské dotace (Hl. m. Praha)
Ostatní (včetně účast. poplatků na akcích**)

* položka členské příspěvky nezahrnuje složku členských
příspěvků v části odváděné vyšším složkám organizace; tato
činila vždy na straně příjmů i na straně výdajů: v r. 2008:
109250 Kč, v r. 2009: 129 920 Kč

Přehled Příjmů střediska

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

hospodaření

Středisko Blaník v roce 2009

31. 12. 2005

31. 12. 2006

31. 12. 2007

počet všech členů střediska  

31. 12. 2009

31. 12. 2008

počet členů do 18 let

V protikladu k obecnému trendu snižování počtu členů Junáka jako celku středisko Blaník, podobně jako v minulých letech, i v roce 2009 vykázalo nárůst počtu členů. Na konci roku všech
čtrnáct oddílů sdružovalo 389 mladších členů (děti a mládež do 18 let) a 87 dospělých. To představuje přibližně jedno procento celkového počtu členů Junáka.

účast na LETNÍch TÁBORech

2007

2008

2009

dětí do 18 let

292

310

307

53

64

67

vedoucích

Počty členů v jednotlivých věkových kategoriích

						
rok

celkem
vč. dospělých

světlušky

vlčata

skautky

skauti

rangers

roveři

2005
2006
2007
2008
2009

401
412
437
464
476

57
62
86
87
103

84
85
114
106
95

77
66
57
70
72

42
53
51
57
62

19
23
19
23
60

40
28
31
15
49

Vydáno pro vnitřní potřebu 7. střediska Blaník
Sazba a grafická úprava: Marek Bárta
Tisk: Arpa – tiskárna, Dvůr Králové nad Labem
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statistika

Počet členů střediska
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„Co mě opravdu na závěr mého pracovně vytíženého týdne potěší je šťastný úsměv mého syna, který se vrací se
svými kamarády z páteční schůzky a já
se těším, až mi večer bude vyprávět, co
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