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7. skautské středisko Blaník

je organizační složkou Junáka              
s právní subjektivitou, tedy v práv-
ních vztazích vystupuje vlastním 
jménem - plný název střediska je:

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

Kontaktní informace

Junák - svaz skautů a skautek ČR
7. středisko BLANÍK Praha 4
Gončarenkova 15/628
blanik@blanik.info 
www.blanik.info

IČ 604 469 27
Číslo účtu: 1928454389/0800

Vedoucí střediska (statutární orgán):
Jiří Fait, tel.: 603 780 021

Poslání

 Posláním Junáka je podpo-
rovat všestranný rozvoj osobnosti mla-
dých lidí. I když od vzniku skautského 
hnutí uplynulo v roce 2007 sto let a čin-
nost v oddílech drží krok s dobou, pře-
ce základní metoda a zejména hod-
noty, k nimž skauting mladé lidi vede, 
jako nadčasové zůstaly. 
 Skauting usiluje – prostřed-
nictvím her a celé řady dalších aktivit 
podnikaných v rámci malé skupiny 
vrstevníků (ve skautském oddíle či dru-
žině) – vychovávat soběstačné, od-
povědné, schopné členy společnosti, 
kteří budou ve svém životě naplňovat 
základní principy skautingu:

> Povinnost k sobě – tedy odpověd-
nost 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…

Junák - svaz skautů a skautek ČR

 je dobrovolným a nepolitic-
kým občanským sdružením ve smyslu 
zákona 83/90 Sb. o sdružování obča-
nů; sdružuje své členy bez rozdílu ná-
rodnosti, pohlaví, vyznání, politického 
přesvědčení nebo jiných rozdílů.
 Se svými 50 000 členy je Junák 
největší organizací dětí a mládeže
v České republice, je součástí světo-
vého skautského hnutí založeného 
lordem Baden-Powellem a je zaklá-
dajícím členem světových organizací 
skautů WOSM, WAGGGS a ISGF. 
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Hlavní město 
Praha

Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Římskokatolická 
farnost u kostela Nej-
světějšího Srdce Páně

Římskokatolická 
farnost Říčany

Děkujeme za podporu
Nebýt těchto institucí, obcí a společností, nemohli bychom v roce 2010 učinit 
pro děti a mládež ani zlomek toho, co se nám podařilo. Proto jim a všem dal-
ším, kteří podporují skautské středisko Blaník, děkujeme.

Františkánský klášter Zásmuky
Obec, Sbor dobrovolných hasičů a Zemědělstvé družstvo Černovice

www.pilamrazek.cz Rybářství 
Nové Hrady, s.r.o.
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„Šťastný nový rok, Blaníku!“ jste mohli 
v minulém roce slyšet znovu již podva-
cáté. Držíte v rukou výroční zprávu               
7. skautského střediska BLANÍK Praha 4 
za rok 2010. 
 Tento rok byl pro celé středis-
ko velmi výjimečný. Mohli jsme nejen 
uspořádat oslavu dvaceti let od zno-
vuobnovení činnosti, ale zároveň jsme 
slavili i osmdesát let od vzniku. Od té 
doby to Blaník neměl jednoduché. 
 Třikrát se potkal se zákazem 
své činnosti z politických důvodů. Ani 
jedna z těchto událostí však nezabrá-

nila Blaníku, jeho nadšeným členům          
a odvážným vedoucím pokračovat       
v ilegalitě a následně činnost obnovit.
 Posláním Junáka je podporo-
vat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí  
a rozvoj jejich duchovních, mravních, 
intelektuálních, sociálních a tělesných 
schopností, aby byli po celý život při-
praveni plnit povinnosti k sobě samým, 
bližním, své vlasti, přírodě a celému lid-
skému společenství. 
 V Junáku dostanete příležitost 
být členem týmu, mít kamarády, proží-
vat život naplno, žít dynamicky, aktivně 
a zábavně. Rozvíjet se, růst, pomáhat 
světu kolem sebe k rozvoji a hledat 
směr pro svůj vlastní život. Pevně věřím, 
že Blaník patří, se svými 495 členy ve        
14 oddílech, mezi střediska, kterým se 
vše výše uvedené daří. Těžiště činnosti 
spočívá v pravidelných každotýden-
ních schůzkách a v jednodenních či 
vícedenních akcích, vedených kvalifi-
kovanými vedoucími.
 Krásným závěrem školního roku 
jsou pak tábory, které dávají dětem pří-
ležitost strávit od jednoho do tří týdnů 
v přírodě, utužit si kamarádské vztahy          
a vyzkoušet si neobvyklé aktivity.
 V minulém roce byla hojná 
účast na všech střediskem pořáda-
ných akcích. Ať se jednalo o tradiční 
akce jako Střediskový sraz, kde se po-

tkalo okolo 150 dětí, podzimní team-
buildingovou akci Výsadek, přes Křížo-
vou cestu a Střediskový sraz vedoucích 
nebo sportovní den alias Blanické hry. 
 Nesmím samozřejmě opo-
menout ani  čekatelský kurz Řemřich, 
vzdělávací akci, kterou v roce 2010 
úspěšně dokončilo dalších 22 čekate-
lů připravených účastnit se na vedení 
oddílů. 
 V roce 2010 vznikl v rámci 
střediska roverský kmen, jehož náplní 
je sdružovat starší z družin a mladší ve-
doucí z různých oddílů a poskytovat jim 
další možnosti trávení volného času. 
 Blaník se zúčastnil i několika 
dobročinných akcí jako je Květinový 
den nebo Postavme školu v Africe. Po-
máhali jsme také rozvážet betlémské 
světlo, na kulturním festivalu Habrovka 
připravovat program pro mladší 
návštěvníky.
 Středisko by takto nemohlo 
fungovat bez mnoha hodin dobrovol-
né práce vedoucích a bez morální a fi-
nanční pomoci rodin dětí i vedoucích, 
institucí a soukromých společností. 
Díky všem, že takto podporujete naši 
myšlenku!

Jiří Fait - George
vedoucí 7. skautského střediska Blaník

Výjimečný rok

www.blanik.info
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V roce 2010 pracovalo vedení střediska 
Blaník v tomto složení:
Vůdce střediska: Jiří Fait - George
Zástupkyně vedoucího: Markéta Vachulová 
- Minitú
Revizní komise: Petr Pavlok - Vrána, Pavel 
Zbytovský - Pif, Tomáš Pelant
Tajemník: Robert Štěpnička
Zpravodaj pro hospodaření: Jaromír Mare-
ček - Lev
Organizační zpravodaj: Václav Sixta - 
Kosťa
Výchovná zpravodajka: Eva Budišová - 
Žluvka
Mediální zpravodaj: Vojta Petr
Zpravodajka pro rovering: Klára Ondříčko-
vá - Káďa
Zpravodajové pro správu kluboven: Miro-
slav Váchal - Jerry, Marek Vachule - Hroch, 
Jan Šárka - Perník
Zpravodajka pro časopis Blaník: Julie 
Kochová
Zpravodaj pro registracI: Jan Manek - 
Čenda
Zpravodajka pro zdravovědu: Marie Dobro-
volná - Madla
Inventarizační komise: Filip Zindulka - Třesk, 
Josef Cipra - Jose, Václav Kučera - Kos
Zpravodajka pro oldskauty: Šárka Landka-
mmerová

Vedení střediska

Křížová cesta - Postní setkání členů Blaníku,
jejich přátel a rodinných příslušníků se opět
konalo na Petříně, kde jsme společně pro-
cházeli tamní křížovou cestu. Společná kří-
žová cesta je tradicí, která trvá od obnovení 
činnosti střediska.
Blanické Hry - Každoročního jarního setkání 
členů Blaníku v areálu kluboven V Podzám-
čí, při kterým se soutěží v různých netradič-
ních sportovních disciplínách, se v květnu 
zúčastnilo 350 členů. Hry se nesly v pirát-
ském duchu.
Sraz vůdců - Na podzim se uskutečnil i pravi-
delný sraz vůdců. Tentokrát se po skupinách 
vyrazilo z klubovny v Modřanech pátrat 
po střediskové historii. Cíl byl v klubovnách          
V Podzámčí, kde následoval program na 
prohloubení vzájemných vztahů a diskuze.
Oslava 80 let od založení - Den po srazu 
vůdců proběhla velkolepá oslava 80 let od 
založení, respektive 20 let od znovuobno-
vení našeho střediska Blaník. Mše v kostele 

na Habrovce byla následována oslavou                
v klubovnách V Podzámčí, kde se veřejnost 
mohla seznámit s historií našeho střediska.
Velice nás potěšil i dar v podobě originálu 
první střediskové vlajky.
Střediskový sněm - Na jaře se konal pravi-
delný sněm střediska, na němž bylo zvoleno 
nové vedení. Bratr Rocky předal vedení stře-
diska  Georgovi.
Festival Habrovka - Naši roveři a rangers se 
již sedmým rokem podíleli na organizaci hu-
debního festivalu Habrovka.
Výsadek - Od roku 2003 Blaník na podzim 
připravuje pro své dospívající členy víkend 
plný nevšedních adrenalinových zážitků. 
Tentokrát proběhl mimo jiné i v Slavonickém 
podzemí.
Střediskový sraz - Podzimní setkání blanic-
kých oddílů v pražské Šárce, tentokrát pod 
tatktovkou Statečných srdcí a Kunratic.
Roverské akce - Krom Výsadku si roveři naše-
ho střediska pořádají i další akce. Patří mezi 
ně filmové večery, vánoční pečení či kurz 
vaření.

Střediskové akce v roce 2010

www.blanik.info
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 Sedmička, naše předchůdkyně, 
vznikla  v  březnu 1930, kdy u jejího zrodu 
stáli tehdy br. Fafl - Očko, br. Hejduk - Balú 
a potom i br. Hnátek - Pipak. Tato historic-
ká událost se odehrála na Vinohradech 
při stavbě kostela Nejsvětějšího Srdce Páně 
(dle projektu Plečnika) v boudě stavitele 
pana Beneše. Skautský a morálně-duchov-
ní odkaz bratra Očka je stále živý i pro další 
skautské generace.
 Bratr Očko zemřel v roce 1998           
v požehnaných 91 letech. Sedmička byla 
činná až do roku 1940, kdy byl v létě na pří-
kaz německých okupačních úřadů rozpuš-
těn a ukončen skautský tábor, tedy i samot-
ná činnost skautingu.

 Další dějiny Sedmičky se začaly 
psát v poválečných letech, tj. od roku 1945, 
kdy se již bohužel  jasně začala projevovat  
a ukazovat „východní“ orientace tehdejší 
ČSR. Ze Sedmičky se utvořilo středisko Bla-
ník. Bohužel doba činnosti Junáka po válce, 
která jí byla osudem vyměřená, byla velmi 
krátká. Za únorových událostí v roce 1948 
nastala „čistka” i v Junáku.
 Stávající vedení bylo mocenským 
zásahem odstraněno a vznikl „Akční výbor 
Junáka”, který se nebránil včlenit tuto orga-
nizaci do komunisty řízeného SČM. Protože 
Junák již nesplňoval jeden ze základních 
požadavků - nezávislost na politické straně, 
byl zbaven členství v mezinárodním ústředí. 

 Po další formální existenci byl 
Junák k 1. 1. 1951 oficiálně rozpuštěn.
Po násilném ukončení, tedy druhém ukon-
čení činnosti skautingu, nastalo dlouhých 
dvacet let nečinnosti nebo činnosti jen 
opatrné a skryté.
 Nová příležitost obnovení skau-
tingu nastala až v roce 1968 na základě 
určitého politického uvolnění. Zde je nutno 
si připomenout postavu br. P. Holuba - Go-
lubčika, br. Triebenekla - Kobylu (vedl smeč-
ku vlčat),  br. Prince, bratry Mílu a Františka 
Krutských a další. Samozřejmě, že na vedení 
se podílel i br. Očko. Středisko zahrnova-
lo oddíl skautů a smečku vlčat. Oddíl měl 
nejprve tři družiny, a to družinu Rysů, Ostřížů         
a Delfínů, později byla založena ještě druž-
na Irbisů. Celkem tehdejší Blaník čítal asi 70 
členů.

Osmdesát let Sedmičky a Blaníku
1930–2010
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Krásnou vzpomínkou na tehdejší dobu jistě 
zůstávají tábory v Podsoví. 
 Skauting neměl v tomto období 
moc dlouhých šancí se rozvíjet. Srpnové 
události roku 1968 jasně ukázaly, kam další 
vývoj našeho státu bude směřovat. Přesto 
se I po vstupu vojsk VS podařilo dva roky 
skautskou činnost udržet.
Potom však už nastala tvrdá normalizace          
a poměry se začaly vracet do starých ko-
munistických kolejí. Konec činnosti na sebe 
v této atmosféře nenechal dlouho čekat: 
nastal další – v pořadí již třetí zákaz činnos-
ti – na podzim 1970. Část skautských oddílů 
se začlenila do TOMu nebo TISu a snažila se 
pod hlavičkou těchto organizací skrytě pra-
covat ve skautském duchu.

po převratu
Na sklonku roku 1989 následovalo třetí ob-
novení skautingu v rámci Junáka, které pro-
běhlo poměrně rychle. Nastal příliv mladší 
generace, většině oddílů TOMu a jiných 
se znovu podařilo začlenit zpět do Junáka             
a vytvořila se velká a silná organizace.
 S obnovou Junáka se tedy znovu 
vytvořilo i 7. středisko Blaník, sídlící na Praze 
4, které dnes jako velké uskupení čítá 13–15 
oddílů a necelých 500 členů vč. dospělých. 
Má k disposici klubovny v Krči, které byly 
přebudovány z původních starých školiček, 
a to zejména díky vstřícnosti městské části 
Praha 4. Další oddíly mají klubovny na Smí-
chově, Vinohradech a v Říčanech. Nejno-
vějším přírůstkem mezi blanickými klubovna-
mi je klubovna v Modřanech.

 Je velmi milé konstatovat, že stře-
disko Blaník na rozdíl od jiných středisek 
nemá problém s nárůstem členů a dove-
de si udržet i velmi náročnou a sociálními 
nemocemi ohroženou skupinu mládeže 
..náctiletých, kterým se systematicky věnuje 
nejen výchovným působením, ale i pořádá-
ním zážitkových a společensky prospěšných 
akcí. 
 Středisko Blaník je zároveň největ-
ší a jedno z nejlépe fungujících středisek              
v rámci organizace Junáka.

Robert Štěpnička
tajemník střediska Blaník

7



ŘEMŘICH je skautská vzdělávací akce za-
končená čekatelskými zkouškami. Jejich 
úspěšné absolvování je kvalifikací pro ve-
dení ve skautském oddíle. Posláním kurzu 
je rozvinout u 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 přednáš-
kami a hrami - dá se tu zažít kousek dobro-
družství, nastudovat kdeco ze sedmi oborů 
(bezpečnost, hospodaření, metodika, myš-

lenkové základy skautingu, právo a organi-
zace, zdravověda, pedagogika a psycho-
logie) a získat za to čekatelský dekret.

ŘEMŘICH je možnost poznat lidi, kteří žijí ve 
svých oddílech podobnými starostmi a ra-
dostmi, případně ty, kteří už s jejich řešením 
mají o pár let delší zkušenost.

ŘEMŘICH – asi jako celorepublikový unikát – 
je pořádán týmem instruktorů z řad jednoho 
střediska. Jsme ale rádi, že můžeme nabízet 
možnost absolvovat kurz nejen členům Bla-
níku, ale i zájemcům z jiných středisek.

ŘEMŘICH

> možnost získat čekatelský dekret
> prostor pro vzájemnou inspiraci
> nezvyklé hříčky a zážitky
> bourání skautských mýtů
> taháky pro činnost oddílů a družin

Během let 2006–2010 Řemřich absolvovalo
více než 130 nových vedoucích.

Děkujeme za každoroční pohostinství 
farnímu úřadu v Zásmukách.

ŘEMŘICH
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Tříkrálový noční přechod Brd
   Tříkrálový noční přechod Brd je již tradiční 
noční novoroční akce určená pro příznivce 
našeho oddílu. První ročník 3KNPB se konal 
ze začátku ledna roku 2002. Tenkrát se sešlo 
jen šest dobrodinců z řad skautů, vedoucích 
a rodičů.
   Sešli se na Smíchovském nádraží, odkud 
se autobusem nechali převézt na náměstí 
v Mníšku pod Brdy. Jejich další cesta již byla 
ale pěší. Vydali se skrz Mníšek a vyšplha-
li prudký sráz na Skalku ke kostelu sv. Máří 
Magdaleny. Odtud se pak temnou tmou 

Černý šíp

9
www.cernysip.blanik.info

dílem ale je, že ne každý dojde „až“ do 
Řevnic. Stalo se tradicí, že se skupinka dělí 
a jedna část jde pěšky až do Prahy. Trasa 
se sice skoro zčtyřnásobí, ale přesto je to ví-
taná varianta. Je příjemné putovat nočním 
šerem, naslouchat tichu, případně si poví-
dat s přáteli. Jde o nezvyklý zážitek a my ho 
můžeme jen a jen doporučit. 

vydali po červené až k rozcestí U Trojáku, 
kde se rozdělal oheň a posvačilo se. Cesta 
přes Brdský hřeben končila v Řevnicích, od-
kud se jelo zpět do Prahy vlakem. Návrat byl 
okolo desáté hodiny večerní.
   Současný Přechod vypadá podobně. Ve 
stejném termínu se na cestu vydává rok co 
rok skupina skautů, rodičů a dalších přátel 
našeho oddílu čítající zhruba čtyřicet jedin-
ců. Na Skalce je přivítání a krátké zamyšle-
ní, následuje tichá cesta tmou. Trasa je na 
chlup stejná, snad jen ohniště je o kousek 
jinde než bývalo to původní. Zásadním roz-

Osobnost  Ing. Josef Cuhra, projektant           
v oboru vzduchotechniky
Stál u založení našeho skautského oddílu   
a vlastně u něj stojí doposud a oddíl 
zachraňuje, když se někam řítí.

PLNÝ NÁZEV: 138. skautský oddíl Černý šíp
ROK ZALOŽENÍ: 1990
VEDENÍ ODDÍLU: Vojtěch Petr - Vojta, Tomáš
Gal - Bobíšek, Pavel Matys - Rádio
ADRESA KLUBOVNY: Janáčkovo nábřeží 47,
Praha 5, Smíchov
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: skauty tvoří družina 
Harcerů, vlčata družiny Štírů a Brouků
POČET ČLENŮ: 7 skautů, 15 vlčat
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10
www.dobromysl.blanik.info

skončí překvapivým koncem a díky nám 
také dobrým.
   Všem se bude po Coloradu Springs stýs-
kat, ale co naděláme - vrátit se tam může-
me už jedině ve snech.

Borůvka 

nebo škrábanec, ale hlavní je, že jsme si náš 
vztah ještě více utužily! 
   Abych vám trochu přiblížila, co se v Colo-
rado Springs dělo, tak vám představím, kdo 
tam s námi všechno byl: novinářka, ředitel 
banky, místní ochlasta a barman a další.   
  Lidé se však záhadně ztrácejí a nikdo neví 
proč. Je tedy na nás, abychom záhadu 
vyřešili a vrátili vše do starých kolejí. Podni-
káme také výpravu ze dne 12. na 13. čer-
vence, abychom stihli dostavník. Ten však 
mineme a musíme se vydat za ním. Vše 

Tábor Kožlany 2010
Etapovou hru jsme měly o kovbojích a další 
chásce z města Colorado Springs.
Her bylo fakt dost a myslím, že se nikdo ne-
nudil. Letošní skupinky si úžasně rozuměly        
a další skupina skautek složila slib.
   Na táboře jsme se také dozvěděly, že Ur-
šula se stěhuje mimo Prahu a nebude moct 
chodit dál do oddílu, a taky to, že se jedna 
vedoucí vdává, což jí přejeme.
  Všechny jsme si užívaly. Jasně tak vždyc-
ky je nějaký to vosí bodnutí, zadřená tříska 

PLNÝ NÁZEV: 137. oddíl světlušek Dobromysl
ROK ZALOŽENÍ: 1990
VEDENÍ ODDÍLU: Eva Budišová - Žluva, Kristý-
na Šárková - Mazel
ADRESA KLUBOVNY: areál střediska Blaník    
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: 2 družiny světlušek: 
mladší a starší (Pandy), 2 družiny skautek: 
Surikaty a Harpie
POČET ČLENŮ: celkem 39 členů = 11 
světlušek; 17 skautek; 4 mladší rangers; 7 
vedoucích (včetně rangers)

Osobnost: Ondřej Trepeš, pomocná ruka 
oddílu
Nejí, nespí, nereptá, ihned všechno udě-
lá. Pomáhá nám ze všech sil, všechno 
by hned vyřešil. Kdo že to je na té fotce, 
Ondřej Trepeš říkám přece. Je to náš 
všech kamarád, proto ho má každý rád.Dobromysl
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   Potom jsme tradičně ulovili jednu kešku,       
u které jsme dokonce potkali psa s Travel 
Bugem. 
   A už jsme mířili za druhou skupinou. Všichni 
dohromady jsme se potkali na Babě a po-
tom jsme navštívili pana Anderleho, se kte-
rým Marek dělal rozhovor. Pak jsme dali po-
slední svíčku známému Bártových. Na konci 
výpravy jsme si i my připálili svíčky nebo pet-
rolejky a pak už jsme se rozešli domů.

Mach

Betlémské světlo
Na Štědrý den jsme se sešli, abychom jako 
každý rok roznášeli Betlémské světlo. Sešel se 
nás vysoký počet, snad nejvyšší za dobu, co 
světélko roznášíme. Tak jsme dali plamínek 
do kostela a lidem z domu, kde máme klu-
bovnu. 
   Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jed-
na skupina se zastavila na Malém Břevnově, 
kde rozdala několik svíček našim každoroč-
ním odběratelům. Na Dejvické jsme navští-
vili Pifovu kmotřičku. 

PLNÝ NÁZEV: 137. oddíl skautů Havrani
ROK ZALOŽENÍ: 1990
VEDENÍ ODDÍLU: Marek Bárta, zástupci:
Josef Justián, Pavel Zbytovský, Filip Zelinka
ADRESA KLUBOVNY: Panská 1, Praha 1
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: družina skautů             
a družina vlčat
POČET ČLENŮ: 14 dětí a 4 vedoucí

Osobnost: Ing. Viktor Kolman, PhD.
Přišel do oddílu jako vlče kdysi dávno 
a časem se stal zástupcem vůdce od-
dílu. Na jeho účinné výchovné metody 
všichni vzpomínají s láskou. Pravda, ob-
časslouží jako strašák na zlobivá vlčata.Havrani
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PLNÝ NÁZEV: 138. oddíl Keya
ROK ZALOŽENÍ: 1992
VEDENÍ ODDÍLU: Václav Sixta - Kosťa, Jan 
Šárka - Perňa
ADRESA KLUBOVEN: areál střediska Blaník
V Podzámčí, Praha 4 - Krč; Botevova, Praha 
4 - Modřany
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: 7 družin: 2× skauti, 
1× skautky, 2× vlčata, 2× světlušky
POČET ČLENŮ: skauti/skautky – 12/5; vlča-
ta/světlušky – 11/10; RaR – nepočítaně

výlet a po dni stráveném ve sněhem pokry-
té přírodě se uchýlí k obvyklým radován-
kám, které byly již popsány výše.    
   Co naplat, že tradice společných darů 
byla poslední dobou poněkud opomenu-
ta, že oddílový časopis se letos nepodařilo 
včas vytisknout, a že kvůli absenci stromeč-
ku jsme museli vzít za vděk malým tee-pee; 
vánoční duch by se z celé akce dal stále 
ždímat.

nějších, mezi které bychom zařadili třeba 
oddílový kalendář či perníkový hrad, se vy-
skytovaly i dary ve formě služby, kupříkladu 
probourání zdi pro větrák anebo vymalová-
ní klubovny. Na závěr vydařeného večera 
pak vedoucí rozdali oddílový časopis.
   Před čtyřmi lety jsme se usnesli, že jedno 
odpoledne je pro nás málo, a tudíž jsme 
pozměnili obvyklý chod věcí a rozhodli se 
vyrazit na vánoční trojdenku, tak zvanou 
„vánočku“. A jak taková taškařice probíhá? 
To se celý oddíl sebere a vyrazí i s výše zmí-
něnými pomůckami (tedy s dary a cukro-
vím) na nějakou skautskou základnu stranou 
velkoměsta. Zde potom vyrazí na celodenní 

Vánoční besídka
   Na každého skauta, stejně jako na kaž-
dého normálního člověka, dopadne někdy 
během prosince duch Vánoc. Proto, a je to 
tak v našem oddíle již od nepaměti, se skau-
ti sejdou, aby svátky jakse patří oslavili.
  Obvykle jsme se poslední sobotu před 
Vánoci sešli v klubovně, kde jsme mocně 
pěli vánoční koledy, masivně pojídali vše-
liké cukroví a pak, když už jsme nevydrželi 
dále čekat, jsme si vyměnili dárečky, které 
poslední hodiny strávily pod ozdobeným 
stromečkem. Povinností každé družinky také 
bylo, aby věnovala nějaký dar celému od-
dílu. A dary to byly rozličné. Kromě těch běž-

Osobnost: Vlk – Ondřej Balík (Mgr.), učitel 
na ZŠ Tyršova v Praze Jinonicích
Založil a posléze vedl náš oddíl, nasměro-
val Keyu jako oddíl mezi skauty a indiány          
a svým vedením se stal inspirací pro další 
tři generace vedoucíchKeya
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PLNÝ NÁZEV: 172. koedukovaný oddíl Protě-
že a Kormoráni
ROK ZALOŽENÍ: 1968 (Protěže), 1990 (Kor-
moráni)
VEDENÍ ODDÍLU: Ali Váchalová, Petr Burian, 
Miroslav Váchal, Helena Polláková
ADRESA KLUBOVNY: areál střediska Blaník    
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
POČET ČLENŮ: 5, 4/1, 4/1, 2/0

Schůzku jsme zakončili ohňostrojem, po kte-
rém starší mohli pokračovat v afterparty. 

   Schůzka i afterparty byla skvělá, proto vě-
řím, že příští rok bude ještě lepší. 

Štěpán Vašíček – Štěpnička

   Po kvízu jsme si přečetli úryvek z Bible            
a vzápětí jsme se pustili do svá teční večeře 
– rybí prsty s vynikajícím bramborovým salá-
tem. Po večeři byla hra COCO CRAZY.
A bylo to opravdu CRAZY. Cílem bylo na-
sbírat 6 opiček stejné barvy. Hra měla velký 
úspěch, proto na další už nezbyl čas. 

   Skoro nakonec jsme si nechali rozbalování 
dárečků. Každý dostal nějakou tu drobnost 
a samozřejmě, že všichni zkoušeli, co dárky 
umí… a tak bylo veselo. 

Osobnost: Miroslav Váchal - Jerry
Má nekonečné množství nápadů jak 
něco zlepšit a hlavně to taky udělá, 
stará se o webovky, hlídá nás, abychom 
vše poslali včas, víceméně postavil 
tábořiště, byl pro nás prvním spojem se 
střediskem, má „Corsu 11“

Vánoční schůzka
Letos jsme dostali, my skauti, za úkol připra-
vit program na vánoční schůzku. Na začát-
ku jsme odhalili naší novou nástěnku, která 
měla ukázat některé z našich zálib. Např.: 
League of Legend (PC hra), Slavia, skau-
ting… 
   Dále byl kvíz se záludnými otázkami. Např.: 
pohádky, skauting nebo Vánoce. Soutěžící 
jsme rozdělili do dvojic, ve kterých si mohli 
radit. 

kunratice
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PLNÝ NÁZEV: 168. oddíl skautů Mayové
ROK ZALOŽENÍ: 1986
VEDENÍ ODDÍLU: Filip Foglar - Vopys, Vojta 
Tošovský - Forest, Filip Zindulka - Třesk, Jakub 
Foglar - Matrix, Václav Šika - Krtek, Kryštof 
Komárek - Kean
ADRESA KLUBOVNY: areál střediska Blaník      
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: 1 družina kluků ve 
věku od 9 do 11 let
POČET ČLENŮ: 19 vlčat, 3 + 3 vedoucí

osekali několik stromů, opravili pár mostů, 
popřípadě někde přibili pár prken nebo 
sem tam něco podrželi. Stavby kuchyně, 
kamen a tee-pee se ujímají naši velcí vůd-
ci. Dnes jsme těmi velkými vůdci my a je jen 
a jen na nás, aby na louce, která nyní zeje 
prázdnotou, pozítří stálo alespoň pět tee-
-pee, uprostřed stožár, kousek stranou ku-
chyň a jídelna s kamny…                                                  

Třesk

tábořiště a vše již bylo postavené. Na louce 
stálo pět tee-pee, uprostřed stožár, kousek 
stranou kuchyň a jídelna s kamny, prostě 
nádhera.
   Když jsme trochu vyrostli, začali jsme jezdit
na stavbu tábora a zjistili jsme, co že se to 
vlastně musí všechno udělat a postavit. 
Kuchyň nám „hodní“ dřevorubci rozřezali 
motorovkou, takže se bude muset postavit 
téměř znova. Jílová kamna už také nesto-
jí, stoly a lavice bude třeba notně opravit. 
Tyčí na tee-pee tu  z minulého roku nezbylo 
mnoho; to, že jsme je loni svázali řetězem, 
příliš nepomohlo. Tíha práce leží především 
na našich vedoucích, na nás je, abychom 

Stavba tábora
Tak už jsme tu. Vystupujeme z auta, pro-
tahujeme si po dlouhé cestě ztuhlé tělo                  
a dýcháme, letos poprvé, čerstvý vzduch 
Novohradských hor. Bereme batohy a vy-
rážíme přes pastviny. Cestu všichni dobře 
známe. Po kamenité cestě vstupujeme do 
lesa, abychom před sebou po chvíli uviděli 
poslední zatáčku a po ní už naše staré zná-
mé tábořiště.
   Zítra ráno se začne stavět, ale dnes je čas 
se projít po louce, napít se z nedaleké stu-
dánky a možná trochu nostalgicky zavzpo-
mínat, jaké to bylo, když jsme sem přijížděli 
ještě jako malí kluci. Tenkrát jsme přišli na 

Osobnost: Prof. RNDr. Václav Hampl, 
DrSc., rektor Univerzity Karlovy
Byl prvním trvalým vedoucím Mayů. 
Je profesorem fyziologie na 2. lékařské 
fakultě UK a od roku 2005 rektorem 
univerzity.Mayové
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PLNÝ NÁZEV: 138. oddíl skautek Modrý klíč
ROK ZALOŽENÍ: 1990
VEDENÍ ODDÍLU: Anna Rambousková - 
Anča; Alena Ondříčková - Ája
ADRESA KLUBOVNY: Janáčkovo nábřeží 47, 
Praha 5, Smíchov
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: světlušky -  Berušky         
a Svišti, skautky – Draci a Pěšáci, družina RS  
POČET ČLENŮ: 18 světlušek, 10 skautek, 10 
RS, 9 vedoucích

chyni kupovaný chleba. Na druhou stranu, 
byly i tábory, kde tvrdý kus chleba vlastní vý-
roby byl vzácností, na kterou jsme se, coby 
skautky, moc těšily.
  jedna z jistot, které naštěstí zůstávají, je 
křížek v těstě. Někdy je sice vidět víc, jindy 
“zcela zmizí” tím jak chleba nakyne, ale stá-
le tam ve své podstatě je. Děkujeme.

peklo; dne se akorát používá více nádobí 
– vajling na zadělání a vykynutí a pekáč na 
vlastní upečení. 
  Způsob, jakým se chleba dostával dříve 
z toho kotlíku, dnes nedokážu pochopit. 
Jen si pamatuji, že to bylo tak obtížné, že 
to musel vždycky dělat (s nožem a pevnými 
nervy) někdo velký a šikovný. A donutit lidi 
umýt kotel, dnes vajling a pekáč, bylo a je 
náročné vždycky. 
   Byly tábory, které (nepočítám-li začátek 
tábora) byly v zásobení chlebem soběstač-
né. A pak byl „svátek“, když se objevil v ku-

Akce: Pečeme chleba
„Dopoledne si každá družina postaví pec         
a upeče první chleba.“
„Kdo dnes při obědě upeče první chleba?“
    Dříve družinová zábava na celé dopoled-
ne, dnes máme pec (nebo spíš troubu?) za-
budovanou v kamnech, která stavějí kluci.
   Dříve velká obava, aby se povedl kvásek, 
dnes se, v horším případě, přimíchá sušené 
droždí přímo do mouky, v lepším případě se 
použije čerstvé droždí.
Dříve se zadělávaly chleby v kotlíku, ve kte-
rém těsto kynulo a následně se hned také 

OsobnostI: Andula + Libuška + Tereza 
Cuhrovy
Oddíl založily, dlouhá léta vedly a nadá-
le nás podporují a pomáhají současné-
mu vedení. Daly našemu oddílu tvář.

MODRÝ KLÍČ
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PLNÝ NÁZEV: 168. oddíl skautů Orli
ROK ZALOŽENÍ: 1999
VEDENÍ ODDÍLU: Jan Manek - Čenda; 
Martin Kotmel - Bedla 
ADRESA KLUBOVNY: areál střediska Blaník      
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: Po různých per-
sonálních kotrmelcích jsme snad dosáhli 
rovnováhy ve formě roverského kmenu.
POČET ČLENŮ: 7

jako ona cesta, tak zdali náhodou nejsme 
ve válečném stavu :-) ) a nakonec se těšit 
(řádně zahřátý) z východu Slunce na vrcho-
lu (když je náhodou vidět). A pak samozřej-
mě spokojeně usnout v autobuse domů.
   Pokaždé si říkám, jestli to mám ještě za-
potřebí. Vždy si ale řeknu, že tak trochu si 
hrábnout spolu s kamarády nemůže uškodit.    
    Tedy, Sněžko, teš se za rok!

du. Ačkoli se akce koná v květnu, nad rá-
nem na větrných krkonošských hřebenech 
řádně přituhuje a teploty nezřídka klesnou 
pod nulu. Vánice je občas už jen takový 
„bonus“. 
   Čenda to ovšem tenkrát přežil a tak se 
letos již počtvrté může vydávat se skupinkou 
orlích roverů na tuto skoro padesátikilomet-
rovou cestu. 
   Může po cestě ještě za světla obdivovat 
Mumlavské vodopády, řádně se zapotit při 
výstupu na Voseckou boudu, užít si trochu 
adrenalinu a cestě česko  - polského přá-
telství (a přemýšlet o tom, že jestli jsou naše 
vztahy se severním sousedem tak kvalitní, 

Noční pochod na Sněžku
Nejvyšší česká hora, Sněžka, je cílem kaž-
doročního orlovského putování. Věřím, že 
z Pece na ni vylezl již snad každý trochu 
schopný turista, my však toužíme po výzvě!         
Tuto vlajkovou loď českých kopců zdolá-
váme po přechodu Krkonoš z Harrachova 
a vyrážíme tak, abychom byli na místě za 
východu Slunce.
   Kde se ale vzal nápad na tento poněkud 
bláznivý podnik? Může za to Čenda, který 
tento výlet absolvoval kdysi se skupinkou ve-
doucích salesiánských chaloupek. Bylo mu 
tenkrát asi čtrnáct let a byla to tak trochu 
anabáze. Zapomněl si totiž vzít teplou bun-

Osobnost: Mgr. Petr Vrána Pavlok, 
právník
Založil oddíl. Léta ho vedl i přes velké 
krize. Byl vždy vzorem. Dokázal vychovat 
nástupce. Vždy uměl pomoci a poradit. 
Je pravý gentleman.Orli
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PLNÝ NÁZEV: 27. a 44. oddíl Protěž
ROK ZALOŽENÍ: 1963
VEDENÍ ODDÍLU: Pavel Mach - Citron, Vero-
nika Samcová
ADRESA KLUBOVNY: areál střediska Blaník
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: Dvě družiny nej-
mladších členů (chlapecká a dívčí), po 
dvou chlapeckých i dívčích družinách dětí, 
skupina roverů a rangers. 
POČET ČLENŮ: 11 - 30 - 24 - 8

   Co nám ale nezůstalo, jsou vzájemné vzta-
hy mezi všemi oddíly, jak tomu bývalo. Snad 
je to tím, že jsme se hodně rozrostli. Z Bílého 
Albatrosu je nyní středisko a cesty našich 
oddílů se rozdělily.
  Jupijou však stále zůstává místem našeho
společného setkání – společným bodem 
na našich cestách a příležitostí k hudební-
mu vyžití.

Třebešínská škola nevyhovovala, a tak se 
Jupijou stěhovalo – nejprve do sálu kina 
Maják v Lidické ulici, dále do jisté elektrické 
průmyslovky a po pádu komunismu a vzni-
ku Salesiánského divadla se Jupijou usadilo 
hlavně tam.
  Současné pojetí Jupijou tkví spíše v sa-
motném soutěžení mezi výše jmenovanými 
oddíly a přibyvší, z Protěže vzniklou Keyou. Z 
minulých časů nám zůstalo mnoho: tradiční 
plakáty, dorty jako cena pro vítěze, putovní 
kytara, která putuje mezi vítězi od prvního 
ročníku i památeční kartičky pro všechny 
zúčastněné. 

Osobnosti: Petr Dvořák a Pavel Čížek
Bývalí hlavní vedoucí Protěže. První tábor, 
který vedli, byl Holostřevy (asi rok 75). Tam 
také založili klučičí družiny Bobrů a Tučňá-
ků, ale i dívčí – Sojek a Vyder a malých – 
Berušek (dnes Sardinky a Guará). Zavedli 
etapky na táborech. Vedli oddíl až téměř 
do sametové revoluce. Za totality patřil 
oddíl pod  Tatran (TOM).

Jupijou
Historie soutěže ve zpěvu, jež má za sebou
23 ročníků, se datuje od března roku 1987, 
kdy se ve škole v Třebešíně sešli poprvé čle-
ni Protěže, Lumtura a Bílého Albatrosu – tří 
spřátelených oddílů pod „záminkou“ vzá-
jemného hudebního klání. 
   Soutěžení bylo  spíše příležitostí vzájemně 
se podpořit v dobách ilegality a upevnit 
vztahy. Soutěžilo se nejen ve zpěvu, hodno-
tila se i choreografie a další prvky vystou-
pení. Hrály se vždy dvě písně. Výběr první 
byl ponechán v režii vystupujícího a druhá 
píseň byla stejná a povinná pro všechny.     

protěž
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PLNÝ NÁZEV: 167. oddíl skautů a skautek 
ROK ZALOŽENÍ: 1988
VEDENÍ ODDÍLU: Anička Semelová - Bapča, 
Šárka Landkammerová
ADRESA KLUBOVNY: Masarykovo nám. 70, 
(farní zahrada), Říčany u Prahy
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: dívčí družiny: Umpa-
lumpové a Ventové; 3 chlapecké družiny: 
vlčata, Ryšipové, skauti
POČET ČLENŮ: 11 vedoucích, 15 světlušek, 
18 vlčat, 10 skautek, 6 skautů

mši v přírodě. Zatím jsme se vždy setkali s po-
chopením až nadšením. Do výše zmíněných 
příprav mše se pak zapojí úplně každý – dle 
toho, co umí a s čím by chtěl pomoci. Děti 
jsou spokojené, že mohou být prospěšné, že 
je jim svěřen důležitý úkol. Dávají si záležet, 
aby vše včas připravily. 
   Oslava Boha uprostřed Jeho stvoření je tak 
zároveň i oslavou kamarádství, spolupráce 
a dobře odvedeného díla.

a kříže, my, holky, jsme zase obstaraly květi-
novou výzdobu. 
  Kolem Brouka se seskupili hudebníci, aby 
si připravili doprovodné písně. Jiná skupinka 
zase vymýšlela přímluvy, někdo si vzal čte-
ní, někdo žalm, další ministrantskou službu. 
Potom už jen převléci do skautského kroje. 
Ještě nyní při vzpomínání se ve mně ozývá 
ten slavnostní až mrazivě krásný pocit, který 
jsem při mši tenkrát měla.
  V současné době se snažíme tuto tradici 
uchovat. Většinou první táborovou neděli 
vyrážíme na mši do místního kostela, kde se 
domluvíme s panem farářem, aby nás příští 
neděli navštívil na táboře a odsloužil nám 

Mše v přírodě
Začalo to na táboře v Pilníkově před jede-
nácti lety. Do vsi bylo hodně daleko, do 
funkčního kostela ještě dál, a tak se celkem 
šiklo, že nás navštívil známý pan farář. Zá-
sadní bylo najít to správné místo. Měli jsme 
štěstí – na dohled se v lese otevírala mýtina. 
  Velikost tak akorát pro celý oddíl, zem 
porostlá mechem a trávou měkčí než ko-
berec, nad hlavou pokyvující se a šumějící 
stromy. Už ani nevím, jak vzniklo její označení
„sympatická mýtinka“, leč název plně vy-
stihoval dojem, který v člověku vzbuzova-
la. Atmosféru by jí mohla závidět leckterá 
kaple. Kluci se hned pustili do výroby oltáře          

Osobnosti: manželé Lenka a Petr Wald-
hegerovi
Zakladatelé našeho oddílu. Odvážně 
si ke svým třem dětem přibrali ještě dal-
ší a pustili se do skautování. Oddílu dali 
ducha a styl. Jako vedoucí nám byli ka-
marády. Několik generací naučili, jak být 
dobrým člověkem a ve světě se neztratit.

říčany
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PLNÝ NÁZEV: 20. oddíl skautů a skautek
Scarabeus
ROK ZALOŽENÍ: 1990
VEDENÍ ODDÍLU: Klára Herdová - Houska, 
Dominika Herdová - Vážka, Martin Pilát - 
Lišák
ADRESA KLUBOVNY: Náměstí Jiřího z Podě-
brad, Praha 3 - Vinohrady (suterén kostela)
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: skautky (11–15 let): 
6, vlčata (6–11 let): 8, skauti (11–15 let): 6, 
světlušky (6–11 let): 4, roveři: 3, vedoucí: 8
POČET ČLENŮ: celkem  35

přistálo v jiné zemi, v jejímž duchu proběhl 
celý den od budíčku do večerky. Další celo-
táborové hry byly na téma pirátů, divokého 
západu, cestování časem, hobita a podob-
ně. 
   Naším cílem je vytvářet stále pestřejší tá-
bory, na které budou děti vzpomínat co nej-
déle, a věříme, že se nám tuto tradici podaří 
uchovat a stále vylepšovat.

ti (předčítání textu tajemnými postavami, 
hledání textu ukrytého v lese) a někdy bý-
val nahrazen dramatickým představením 
vedoucích… až vzniklo jedno velké celotá-
borové téma, které provázelo tábor od jeho 
počátku až do konce. 
   Tématu je nyní přizpůsoben například jí-
delníček, budíčky, rozcvičky, pokřiky před 
jídlem, táborová mluva, denní citáty, tábo-
rové stavby a každým rokem přibývají další 
a další prvky. 
   Jako jedno z nejvydařenějších témat byla 
Cesta kolem světa. Děti dostaly při vstupu 
do autobusu (letadla) pasy, které si v prů-
běhu tábora vyplňovaly. Každý den letadlo 

Celotáborové hry
Od založení našeho oddílu proběhlo již dva-
cet letních táborů. V prvních letech nebyly 
nijak tematické. Programy byly od sebe od-
děleny, ale už v té době zde bylo něco, co 
všechny spojovalo.
  Tehdy se tato činnost nazývala etapová 
hra. Každý den se našla chvilka na společ-
né zastavení se v táborovém běhu a vedou-
cí přečetl kapitolu z nějaké knížky, po které 
následovala společná hra. Nejvíce vzpomí-
náme na Letopisy Narnie, Ronja, dcera lou-
pežníka a podobné. 
  Postupem času se vzhled a průběh her 
měnil, průvodní text nabyl na zajímavos-

Osobnost: Anna Ettlerová - Dort
Skautka a maminka několika našich čle-
nů, která se ujala vedení oddílu v situaci, 
kdy nebylo, kdo by oddíl vedl. S chutí slo-
žila vůdcovské zkoušky a s pomocí roverů 
náš oddíl zachránila takřka  před záni-
kem. Oddíl vedla několik let a vychovala 
své nástupce, takže oddíl žije dál.

Scarabeus
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PLNÝ NÁZEV: 137. oddíl skautek Statečná 
srdce
ROK ZALOŽENÍ: 1968
VEDENÍ ODDÍLU: Julie Kochová - Julka, 
Klára Basíková - Chůvin
ADRESA KLUBOVNY: areál střediska Blaník          
V Podzámčí, Praha 4 - Krč
USPOŘÁDÁNÍ ODDÍLU: vedoucí (dvě družin-
ky) a tři družinky dětí
POČET ČLENŮ: 38: Raraši (vedoucí) – 13, 
Lišverky (skautky) – 10, Krokoně a Piškvorky 
(světlušky) – 15

měla světelné efekty prováděné fosforový-
mi tyčinkami.
   Mezi fajfry a obdobím, které jsem právě 
popsala, byl čas, kdy jsme měly pouze kr-
čskou besídku, na které jsme si i rozdávaly 
dárečky.

z  Prahy. Letos do krásné klubovny na okraji 
Říčan vypůjčené od nějakých skautů. Tam 
jsme vyráběly výzdobu na krčskou besíd-
ku, o které se ještě zmíním, nebo hrály hru 
na téma Vánoc, při které jsme se i vyblbly 
venku. Následoval oběd v klubovně, zpívání 
koled, nadílka dárečků od ostatních a po-
hádka   O princezně se zlatým lukem.
   Dalším letošním programem byla krčská
besídka, kde holky předvedly rodičům a li-
dem z ostatních účastnících se oddílů, co 
si připravily. Třeba naše nejmladší družinka 

Fajfry, nadílka, besídka
Pokud vím, bývá povětšinou zvykem, že se 
o Vánocích pokud možno celý oddíl sejde, 
je spolu, hraje hry a dává si dárečky.  Ani            
v našem oddíle tomu není jinak. Jen způsob 
se během let trošku změnil.
   Dříve bylo zvykem jezdit na trojdenní vý-
pravu, které se říkalo „fajfry“. To jsem ale 
sama moc nezažila, a proto vám radši po-
vím, jak se to dělo v pro mne ne tak dale-
ké minulosti a teď. Tak tedy: třeba tento rok 
jsme již potřetí odjely na jeden den pryč          

OsobnostI: PTP – pomocný technic-
ký prapor alias všichni naši přátelé, 
kamarádi, bratři, otcové atd. Bez nich 
bychom si nikdy tak kvalitně nenakou-
pily nářadí, neodvezly věci na tábor, 
nepostavily kamna nebo nenatáhly 
lávku přes potok… :-) 

s t a t e č n á 
srdce



21



Hospodaření střediska Blaník v roce 2010

**

ZPRáVA REVIZNÍ KOMISE STŘEDISKA ZA ROK 2010 (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. 2011
Mgr. Petr Pavlok, předseda revizní komise střediska

* položka členské příspěvky 
nezahrnuje složku členských 
příspěvků v části odváděné 
vyšším složkám organizace; 
tato činila vždy na straně pří-
jmů i na straně výdajů: v r. 2008: 
109250 Kč, v r. 2009: 129 920 Kč; 
v roce 2010: 157 115 Kč

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

*) vybavení k užití i mimo akci se nezobrazuje ve výdajích akce 
  (viz. vybavení pro hlavní činnost)

www.blanik.info
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statisktika střediska Blaník v roce 2010

V protikladu k obecnému trendu snižování počtu členů Junáka jako celku středisko Blaník, podobně jako 
v minulých letech, i v roce 2010 vykázalo nárůst počtu členů. 
Na konci roku všech  čtrnáct oddílů sdružovalo 386 mladších členů (děti a mládež do 18 let) a 109 dospělých. 
Dohromady tak tvoříme více než jedno procento všech členů Junáka. 

Vydáno pro vnitřní potřebu 7. střediska Blaník
Sazba a grafická úprava: Vojta Petr, Marek Bárta
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